
'lIIO, 10 (OE)
O l'OliStro Milton �

pos, réfuta.hdo. 81 attiftJa.
çõeS parlamentares. visan-
do. o adiamento das . eleí-

,

( I

ções de outubro para pre-
servar os. princípios revo

lu'cionários, frtsou: ,,_ "O
Presidente da República
cQIitinua no firme propô
sito de não prorrogar Q

pleito eleitoral marcado pa
ra

. 3 de outubro em 11 Es

tâdos da Federação". o ti
tul�r . 'da Justiça acres-'

centou que não endoça a

tese de nomeação de go
vernadores, com a insUtJli

çâo do chamado "mandato
Tampão", Por outro lado,
---

UDENISTA

o Trrbubnal Rea1ona1 Erel:.
total

.

ca1ioca, foi CCiJI1VQCao
do para depois de rmw.
nhã. afim de exàíltlnar o

problema da inelegibilidade
.

do Marechal Teixeira LQtt.
, '

p.t\ES DE ALMEIDA NA
BALANÇA

10 (OE) - O PTBRIO,
carioca deverá. írigressar'
hoje no Tribunal Begíona:
J7;Ieitoral com o pedido de
registro dQS candidaturas
do Marechal Teixeira Lott
e do deputado Rubens B-�'
rardo, respectivamente can

didatos a governador e vi
ce governador da Gu-ma
bara. Haverá um prazo de

DE CURITIBANOS
COM O PSD

Informação transmitida
à reportagem pelo sr, Al
tír webber de Melo, 'da re

presentáção parlamentar do
'PSD, deu-nos ciência do
apoio à candidatura Ivo

Silveira, tornado público
pelo. sr. Rogério Almeida.

que, até então, v i n ti á

apoíando candidatos ude

nístas, em Curitibanos,
A solidariedade também

.

as dirige ao candidato
sedísta à' Prefeitura,
Orozimbo Caetano da
va.

._--------_._ ----------

cm'IlO d.1u � que aeja
a� qu,alquer peo
didg de im�l1laÇãQ. 'En-
quanto isso o psp que se.' '-:==========i;::::;=======:::;:::====-===============�=:=sr======
:U::U�:O��b�:�:a :: I, 1815 -'13 MaIo - -

o ESTA
......"MEf·_-

.tçio. face à &u� ce-
-s-

rtQca. ll'orta voz do parti-
'

do informou esta'; rna.nQ.ã .MEIO SgCULO
que será aguardado o de- LIDERANDOA.

.

/ '

sonrolar (tos acoíitecímen- BOA IMPRENSA O MAIS ANTIGO DIÁlUO .DE SAlTA. CATABIKA
tos em temo da candídatu- j CATARINENSEl" .

ra Lott. Em Belo Horlzon- I'
te o Presidente do Tribu- � ._
nak Regional ,Eleitoral Mi
neiro confirmou que o se

nador Faria .Tavares já deu
entrada de, pedido de ím-

êI11�f� Inflavão de "estouros" Bancfl..:.

pese
. sr.

S11-

Minas Gerais deverá rec,'€

ber 0, pedida de registro
ela, candidatura Roberto
Resende, enquanto círcu
los. políticos mineiros acre

ditam que essa.' candidatu
ra também venha a sofrer

impugnação por parte elo
PRP.

Candidatos Visitam Vigário de S�O Carlo�

Nos. Ílltilnos dias, I) 'p_ar
tido SoCial Democrát.ic() €3-
colheu setis candidatos. às

'f:!leit;ões de mais. lô. mUhi-

cípios.
�is a relação

apOl'l.tados:
dos noine,",

Lagés: sr. Valdo dr!, C,,::,

ta Avi:a;
Blumenau: vereadm' 0urt

Zadrozny!,
Concórdia: 'Eluclidcs ATI.

tônio Marcon;

Presicl€l1.te Getúlio: Fran

cisc� Ax;
Ibirama: Carlos P!1'}%:

Jaborá: Domingos Prct

to;

Vargeáo: José

Bonan;
Seara:

'1atti;
Antônio'

Scr:mi�z;
Ganchos: Miguel Ped�o

dos Santos;
� Jagual'uria: Osni l'81\.;;<U;
Armazé:n: Arnold0 l,,!i

chels;
Aurora: Leopoldo 8-::!1::.-

eninger;
São Miguel d'Oes�;3: \\:ü

demar Rangrab;
Videira: SilVio Pa.:iso,;.

A VOZ 'DO POV0
Prévia EleHora! da Rádio:

Anita Gar�baldi
IVO SILVEIRA
KONDER REIS ............................

990
583
374

57,
INDECI�OS ,

'.'
• . , .

BRANCOS' .

(Resultado até' ·à;
.

i9
.

h���·s· :��
.

��;t��l')
.
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Por outro lado recrude
ceram os comb:=\tes sôbre
o importante põsto de

Su1m-Enlol, entre fôrças,
da M!;\ril"\ha �ul-vietnamita,
que procuram "

manter o'
pôsto a salvo dos at<l

ques vietcongs, Helicópte
ros bombardeiam e metra
lham os comunistas que
aos poucos vão fugindo do
intenso e cerrado tiroteio
governamental. 70 cadáve
res vietcong.s e 5i> armas,

,fOra111 deixadas no local da
luta, ,

J
v.

I) J n E T O R
.

r. E R E'N T E -, nomil1�')" F'�t"Uandes de Aquino
FLORIA�ÓPOLlS - (QUAIiTA-F�lRA) -:-,' 11 DE AGôSTO DE 19G5 _1 A�O 51 N.o 15.223 - Edição de hoje 8

,

páginas" -

.� ,.
. --:-::..-==

que
vava edis miD,eiros faliu

RIO, 10 (OE) - Novo raís, 'r:ecusaram-se a pagar Defraudações entro-i cu: gorosa averiguação, verírí - INTERPOL ca G'lf),:1,-, 'Ju:a
estouro eclodâu em Belo numerosos cheques, alegan- ação e foi íntormaoa l<lelC cou-so

.

que existiam em Já recebeu comunícaçao no

Horizonte, avaliado iníc.al- do a. inexistência de run- Banco Central da R�'P':lbli- caixa nos dois' escabeiec.- sentido. 0$ nomes dos res

menta em um bilhão Be ca, que a oooperat í. ,t e o mentes, a quantia de 2.530 pensáveis pelo Bane» Coo
cruzeiros, O Banco Cc,'pe- dos em caíxa.. tendo venea- Banco. funcionavam. ::1',,- cruzeiros A Polícia minei- peratívo e Coopera tíva.

ratívo e a Cooperntíva llgrí dores, deixado de compare- gularmente, O BH11!") c 8, ra fechou todas as saídas Agrícola. estão sendo ]118 ['<

cola Mixta de Minaa Oe- cer à sede. A Polir-In de Cooperativa, eram e'lCd.lT,'- do Estado. Aeroportos C',- tidos �10 maior sigil,', a üm,;"
gados de eretuarenr o j.a- tão sendo cuídadosamente ele facillt ár suas c .. l)�iU'aS
gamento aos edis .mneiros. vigiados, a procura d03 rcs pata (;scl'arccfmLutu clf'!'::l1-

Depois' de uma séria e tl- pousáveis, pelo saque, ,A tívo do desvio da veJ'b.

Iancredo Confia ne .

,
------._._------ - _-

l P � A'" ;' I

oH e aes oe .�� meloa

RIO, lO ,OE). - ":7j_n1 ao

Rio, l1:UU ínteíra r-ro e
' rio

epísóc .o c13, ....� lJ d.!.(� e �ura :l'J
�/; a ��'::;{ll:.J � IJUi:t pOl_';l;d� sem

dÚ\Ti-ÓHS, é �url1 C8":' l.:0 12n-

,P)iC�ÇÕf,S. nacicna ís".

·'PC�50BJ.(nent?'J C;I'<!,l i.a

\1'tegrióa(lc do T,:.rt'i .:-1

Regional Eleitoral ôa G1�,,

r-abara. ('o;}:o
.

CCr'l.(O )10
I
Tr+buual Regional! E4:i te: G.1
de 'Ivr113a5 Gerai" ..

'

ql'.:C C:'! -

\

�all'l,enbe não l"víN:j Q po-
�,)ula-;ã(j, �i'·fn·sL::t(·:l,), ,�e-

'pr'�sentida ··pele afaStc.m8.'1'
lO h;, ..

'.,,, Il/l';,r1atu'r'<:>' <;")b� ',�v ......... "1':" te.......��.,t u.. � .. ' ... ,�'!

't'i�p ,i:8�\,;[:i. �t:', �l:n':�:hl.·
�\����"�"

,

l··-{ltlt'ft i ,,��,.. t:�t 7/ �t'

'.'''' ":�"/C�h1Da�h fi: ;j
;,pando cUl;�pr�l1el1t)' ao

'decreto que criq1.1 .1 COJl1-
. panhúi de Haibitar;j') Flo\)l)
'la\' íOOHAB/SC)',' .:) G )'-

, .,

vC'rnador Celso RéLlncS (1.:::
signou a conyssáo' eo.c�.r�·e

gada de organiza la. De

.

1\-;; f.:i:_çl:..Tt1(··..... ), �.-I.J :lo

, .

Em. �ã() Cados, município da regi:!'o eelte, os candidatos Ivo Silveira e FrancistO

Dalllgna, antes da renlização de gnm(Uo�o comicio, visitaram o \'igál'io da locali

dad�;. CQl1fOrlllc mostl'a a foto acima, Ul1de 'trocaram idéias sübl'e os' 11r.obll'l,n-as
que afligem aquêle municípil', ,t;'mlo declamdo o sacm'dote 1er plena qmJ'iallça
nos dob homens púbJi.cos, p(:ir.sl(�el· iJf'rU'ntCl;em a faii:ill.i:t� "i:l�. gqnU{;.,:t!.'adjc;uw

"

cil'istâ ��,
.

. �\� '�'. t ;-r)r'\ . 'i1�' .'<
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�
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--Yietnum:. luta p.rossegoe
com dfcoração macabra

\
- ==-==_.:_._-===,,"-= SAIGON, 10 (OE)'- Fôr-,

'.
.

, ças sul-vietnami.t.e.s apoia-

N'ovas C�ia- n'>d� i:Ô':- �., tu;�ri·;�:s�; :'a<'<p:' ·1,Âti�'e·: i'�'O''" p' \D dáS por ;e:icülos blinii�.d"s,
• U;' \..oI ti I J lutam contl'a os guerrilhei-

,
I ros eomunistas, intrin�hei-

M:ovimenta.-se. em Várias MunicípIOS rado'l mt meseta central,

lintónio
com o propósito de roi11-
per q Cêl'CO

.

estabelecido

Etelvino Pedre pelos vielcongs cop.tra fôr
ças norte-americanas acam

TUl11elero;
São José: Vereador Jose pada!,\ a.o .leste de Play-

,Khur: Pelo menos 70 .guerFerreira de Souza;
.

Xavantina: Avelino Co-' rilheiJ'os fom'1:l mortos e

outros 6 capturados.

depu; a;r:o 'Faucredc
que. Pf-S:HU'6e 110

Neves,
cenário

pO!'tir:U.11:lC;C'18L
R'(),i\].O IOEI - 'j sr.

Boba :;'dlo Pa és -je Almeida..

dcc:h' ':t.�.�1, )��I,,'. Guanabara
CJl1e s.t.".,�. -;'J':-8C �E:);-)'�;�� J j,�(S

1jO��fl(;-'1�i fi. a campanha
E:e;(ct"qL a qllal da:.). C'J'tJ

til1rjda�,!!'. -séguíndo para U

\

::H:Ô�'d;- com uq,qe�e alo fé·

la cpnstithrr çjo S?':rG1J':,�:)
do Traonl11P ��e ,H�ü.:ita:};;.o,'
dr, Rqb(�rto'M�tta;', rl3 .'Jrú

engenheiro. o ciro Jo:1.:) ':''vfa

rIa de Oliveira e 'ciG um

bacharel em direit0. o (;:

Hermín�o Daux· Boal)lü0.

r.ea\izuu-s,' n�! tíltima sexta fcir;l_ 'no TCllb'O Áh;ató dc Caryalbo, a allht inaugural
�b l° Cclü sôhrc· Segurallça Nacianul;�ll?al�adll .1';111 'nossó Estado pc]os dillJoman
,lt",) !lu E',cüla /'>,ulwrior de Guena e j},Hrúi!iJlado pelo Go\'êrne do }�stado I· pelas
.\ ... ,>oei,,!�p!,�: C;o/,.ót;"';ria1 c �núustl"ial b1e,_J�h�,'HJe'!i,l3Iumemm. O flagnmtr neimu foi
bmad(1 f!\la.nilfl t\ ·t:Jwi"c üo EM�f�uti"'t)"s�Mi:J�nii\:o!i'cursistlis, "c!Hlo:�e "imla!) Sr.

Lut.huf' K .I. {'l}.lI;, CO()I'lll'�ador .10 rcl'cthÍü Cicl�, O CeI, Leonel �cy <I .... I-;il\·u. Co
'nandante 11.1 1'" Cir!!lIlls{:I'if;f1o 'HUit,n, o Prefeito Vieira da Rosa·, o lUurt:'Cllal [ná
dO JU:,I� \'l'rif��iJll(), lJtorcl'itlor da. aula, magna, e o Comandant� do 5Q Distrito Na
\ ,.d. C(mir,l l\hnir,mte iÜll'eO Dántas Torres; O 1° Ciclo sôb,re Segurança Nacional
',!tt·á l'qlliz')(lo ,l:1S cidades de Blumenau e �oinville, estendendo·se até o fim do

corrente mês.

Ciú,oidaiufêl LoH: TSE não '1Cina
nhecimento de consHlt? rtn Ç/TB

EmbaiXador
BRASíLIA, lO. (OE) - O' ma.

Tribunal Superior Eleito-.
ral, em sessão realiz?da

hoje, resolveu não tomar

conhecimento da consulta
formulada pelo Partido

Trabalhista Brasileiro, sô

bre o domicilio eleitoral
do Marechal Teixeira Lott,
candidat() ao Governo (lil
Guanabar.u, Fundamentou

sua decisão pelo fato da

c0ltsulta referir-se a caso

cçJl1creto, havendo a pos
sibilidade de pré-julgamen
to,

Entrementes, o P-SP ins-

talou a sua .convenção
Guanabara, deixa1)do
pensa até O dia 16, a

.lha do candidato do
tido.

Os. pessepistas, estão so

lidários com. o nome do

'sus

escô
Par-

li
.ê

---'---'-----

11 ONTEM E HOJE -II51M Pege Hoje Presidente e V ICe III S,mta Catarina ainda n�o se 11avia. libertado da

II'RIO, 10 (OE) .-' 05 no- mirante Borges Borgui e !mCJlhtlidadC acanlladllt que dom:iÚava' a ])olitiea Ll'lidj·

vos presidente e vice pl'e- Ministro Togrrdo de Resen-
li ci�m[ll. Os homens de govêrno cal"acteriza\'am-se pelasl

sidente do Superior Tribu- de.

Ij' ntltUl:l's
improvisadas, contemporizavaln ao invés

dclnaI Militar. serão eleitos I solucwnar.

amanhã, em sessão por vo.. Os ministros Was1:�n:;-
-

As necessidades estaduais, entretallto, cl'csciam dia
'It'1ção secreta, cogitando-se tau Vaz ue Melo e José Es- II a dia, e a máqui:Q.u administrativa, impotente e supera- ,

que a escôlha recairá para píndola, apresentaram Cm- .11 da. esgotava·se na fUllÇ:iO paliativa_
os respectivos cargos,· no tem suas despedidas . ao I O espectro da estagnação pairaya sôbre a terra

Gal. Lima Brayner ou AI- Tribunal.

;'1
c,'-Íal'Ínense,

'

\ J

==-A�:z -Bà-Ór-ã-:-Frenfe Municip-a-li-'sfa 'I· g:.;�:(:iOd: :�:�:::::�:c ::::"�a::�j::,.o,at::1
C t R f T

.

b t'
. ce ..'çado no. mais completo leyantamento sócio·económi·

'1on ra a ,e ·orma � fi Ui6f1B ; co (luc'se tem 11otícia· em Santa. Catal'im1, ]'oml_)clI comj
.

do ampla receptividllde!i. os métodos dü ]Jassado e instaurou ]10\'a mentalidade
tanto em São Paulo como ,I na ad,ni:nistração. I
em outros Estados, '. pois H Esse levantamento trouxe o conhecimcntp tias'
objetiva evitar ? colapso 1 'principais' causas do lJrOet'sso de des,'itaJização que ,'i.!
ela administração mw1iéi- I timava o Estado:

paI, o que (ocorrerá se a - a inadequação do sistema de iransJJOJ'tes
reforma tributária for apl'o - a ine.:q>resshidade do sistema energético
vad!3. nos tênnos propostos - a debilidade do sistema creditício

pelo G01Têrno, acrescentou�l .

- a ausência de luentalidacle ellllll'es,uial
o parI;:nnen.tar.. � I Se de um lado constat'ou-se as consequêncÍ:.Js da:

C ih d C f' F' A" d
�

II
aíuação histól'jca dessas dcficicncias, dc {nitro mlflui-i·onsel 9 0, a e Irma cor.o •

I
riu-se a <:onsclêll?ia. dos recursos. e ]Jo:;sjhiliclatl�s ati

� I lançar Juao no sentido de proporcIOuar :t ceOlTonua C'Ii'

Para Exportacao I t:Htual os meias para a superação de seus grandes pro.1
<

I blemas. ILONDRE'S 10 (OE) - O expõrtac..ões mundiais 'lJal'a

I
• . ., E_, tendo os. olhos YoJtados para a elevação dos ni .Conselho do, Oafé está a' o pl'OXlmO ano. Porta-voz 11• vei.s de existência dat população de Santa. Catal'lll<l, da-IPo lto de che°-ar a um do Bt'asil informou que naI - ",' ,

'I'
bOl'Ou-se Ullla politica de.senvohi:mclltista qUt! 11IUIlW-l!acôrdo sôbre o total das reumao do Conselho em

I, cou o esfôrço governamental dos anos seg'uilltes, esta-.__.--- '----,-.- -- - --- que 58 Nações estão rc:)!'::-

En'C'O'oIro' IV'o- 'Paste1ol
I sentadas, os grandes pro- ::le:�:�l.{��:r�;:o�. sel'em atill_gidaS em todos os

seLOl"C�11I dutores e os países consu-

" I .
HOJe, quase cmco ano� sao llussados desde que sei'.

,

J.
- I .1 ������\a��1e�i:l��:na a qU��� �:���ç:.u_]):��sa:i.�:�s�a�:i�í::aSi.��l��:�:;:�:!:���a�::�'I'I"O r'WBO-' bli l'

'-
d

'

t ,-

P lit' 't' d,o IJl"ÓxÍll10 ano em 43 mi- .

lU pu ca cm sua e{ 1(;<19 e OIl em, llat seçao o lea a segum e
.

flue se mtrodliz1l'am na ;ma.hdade econônúca

catm:i-ItlOta:
.

I lhões de sacas, que seria
llCllse. '

.

Em companhia do'Deputado'Joaquim"Ramos, o sr. Ivo Silveira candidato aumentaéta para 45"milhões''p' .

.essa realidade, dinâm:ica c lialJfNtcs1a a C'Il)'t-',

PSD G' d 8 t C t
.

'.

t 't .

1 t (" t I mais adiante, no caso dos

I
. . ,J ( , • < ,,' I�,o -•.. , ao eVel'110 e an a a al'Jlla, es 'eve 011 elU com 1) }wesu en e ,as ·e I)

no Mel'ca-
cl.lacle <,los (jue cstin�f'::tJll à �]'

.. Jtc 'lo', {l('!"H !('IS d,) P"-'.,.. -"

I I t d' tIl d-d t l preços do café, - �Jranco..A sal( a, o pa,r amen ar pesse IS a (! ec arol' (lUe a can 1 aura (e seu Va1'- \'0 de S'mta CataJ·illR dUl"llli '1 :-...,
L� I.

elo J\/[l'lldial, registrassem ',' ,

'os !lHOS (a aiyRI(�gc� aotido à sucessão do aiuaf GOYCl'110 dó 1!..sta(Io tlespcl'ta o mCllOJ' yeto da Ue- I c, t!c outro hlliu., reculheml' "'HIlI]ull1CIl[C a contimútla-i1
"' um aumento íUli1 üU J: '" ! .. , I\'0 uçao. .

_v_

i!. ue 'de tão I.!(;"t'il('a j)olJÍk II .+- _. Q !nu��

, ;. .(:.,. "'. �
.

" \

:Sobral:f Habeas Corpus em

, .' favo(d� Jul,ião,
BRASÍLIA,·10 (OE-) � o ele -Bpn1beiros em· Recife.

advogado Sobral-Proto' deu' 'O pedido alega excesso

entrada' esta: ta:rdr: de pedi- "de tenllpo de· prisão e soli
do de Habeas-Corpus em � cita a 'presença do 'ex-par
favor do ex-deputa'do Pran- � lamentar na sessão ele jul
.cisco Julião, que está' pre- gamento, para pr�star os

80 no Quartel' do Corpo esclarecimentos necessários
aos fatos:·

, '.

-TM- GR\:J�E�R0-ee-SI:H:: T}l1!tr-UI({1:
O T'r.MPO lMeleorolóqico)

Síntese lI', Bnlf'tim Getnueteor'lióeico ue A. SEIXAS'·

�TTO válida até às 23,18 hs. do dia 11 de agôsto de 1965

&IP'

FR.ENTE 'FRIA: EWl curso; PRESSÃO ATMOSFÉRTCA

MÉDIA: 1031.8 milibares; TEMJ"E;RATURA MÉDIA: 1280

Centígrados; UMI'DADE :RELATIVA MÉDIA: 83,5%; PLU

VrOSTDADE: 25 mms: l':eg"tLivo - 1'3,3 1111 s: !':regativo -

i ·'·,-8unmlus -, Stratus - Nevoeiro Cumular - Chuvas es- !
';llãrsas e pa,ssageira3 = '=:[".:'ÍJ.1Pu Mátiü: }L"ÜíNl3I, . i

,�!.-: ,'. \ -' ; I"
..

"

co-

de Li·

________
• .......J-.-- ._._.. __ .. _ - ----�.�------

na

BRASíLIÁ, 10 (OE)
"Uma ampla frente muni

cipalista está sendo fern1a
da para combater a l-eior-

. ma
.

tributária, 'segundo in

formou o deputado Aniz

Bádra ao chegar esta tar

de a Brasilia.

A frente está encontl'an-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



rapa e da Asia, tão' assõm o desassombrado, 'J anti
solenes, e voltem,os <I: n0st:::t. ',medalhão, o brasilei!':) que
Bahia, en1.c êierra:dei�a 3.n8.- 'não S8 envergonhaõf:1 de

I '

lise, sempre granc),e" seE-;,p�'eJ, ser brasileiro,' MONTE::-nO
a npior, por nos' tEr d8:c:o ,LOBATO (assim mf)Sl)�) es

c,?m' C�stro: A'lves,."'�" )';1'" crUa com let::-as �:;n�:',d:'s
'tentoso Rui""

'I
sms. 'linotipista).

. ",
E 'aqui' passamos a i ,l .•lp._' l3-e.l�ãtO ;pala vras. de,- 11;11 1)11

o'àl" '.,' .

tê; ",,' mons 3, mas qual1vo r:; e
to •

- sera,Uisslm __ 'j ;:t •• l '.' 1
'1 d' d l'

verdade ai S2; con,,,e::l.
Cl a apren lzagem ,;� l�' - ,

, _ " .
I

g'ua ? ,,-r_ t' t ,Serao palavras ae um 11'1
S. "-.em an o qU::',l1cO

'

marista, l1'las quanh) ,de
se pensa. Claro que. para
as que. pertEncem �:.V) ::amo

que por vir do latim ,�8 ��o

meiam neo-latinas, bap.
'vista o francês o esp�l,nhol,"

/

Conta-se, de Rui, .- e

isto' 3e acha no 1i'Jj',l bío-
gráfico que lhe EtL'l"fVCn

Luís Viana' Filho _.- .que

vie entíére de I'homm s ver

tueux est, à proprernent
parrer, un combat p3,:pétll
el contra le vice". C')I,l\ tais

. leituras, que no final pa,,-

para si está máxím-i "la sou a ser hospede em pen
são cuja, propríetárto .ra

um tal snr, Purcell '(,2 nac.í
'

onalídade inglêsa - dcsh1.
volveu melhor' êsso iü[m)':a
já seu conhecido m.mten-lo

aos cinco anos de

de; ingressando ao Cclég;o
em apenas 15 dias ele a

prendízado sabia 1 :['1' c,
mais, conjugar todos os ver

bo,s., E não se guardar-i dú
vida dessa precocidade .ír.

guistíca que se escenrtrnu

mais tarde pari Lo:los as

idioma" (sábia prOfL!1HJd
mente cerca de uma dúzíe!
quando, j á nessa idade ,1I

fantil, êle ia domína-iuo

o francês. Isto por' te:' (1"18,
manusear, êle com a irmã
a "Hístolre du �OV22.\1 Tr-s

tament", de' Derôme, ::túlh:,
lida, nó origüiar.' Aí, .pondo
o séu' nome na '1J{�:Eda'âe
de ,Seu possuidor, "C!) ]iY!'e

, appartient à monsiew Rlly
Barbosa" (que na �)l'(J!ÔOC:jl,

, gaule-za' pa,ssaria a' :::c�r (�C

Ruy Barbosa: assim "(I}j,
tona) ê�e aprend€�·;.;l, fl. ter

sartam a SH o seu único com êsse senhor um -irrgles
mas até certo ponto pre- correte. que surprendia os

[udícíal "vicio", ;:ontrdti,' outros hóspedes.
'

distúrbio Visual que se ',11",2 Mas deixando 'de lad J «s

agravou por uma hipermc- ,sas partrcularidades que.

tropía, donde, ter :;i�l,) obni- embora se levando :t conta

gado' a sepaeaz-se lJ(I:" 2'.J

gum tempo de seus querí
dos livros, Mas para '1C2n

tuar essa sua Inclmaciio
ao poltglotísrrso d,e ,pr, com
a oratórta, 'veio a 'tonlH� -ae

célebre, ajunte-se ',l1l8 POE- ,

co mais tarde, tendei que
.aguarelar um ano a ,fllu,:-ue

alcançar idade ,aO r;ürso,:,:m
perior em, Rec,iJe, enver:3-

dou pelo estudo, do 3,letnão
de que lhe foi profÊ!::;8()r' o

snr. AdL'lfo Hasss1man." E

do gênio- são' fruto, no �'i_

nal de contas, de' r-::Li,z,�s
'

oportunidades ou
"

li "! urna

longa pasciêncía, '2S.'IL'f>(;,t
mos. essa paroraçâo 'fll;;o
igl�ave para, assumir �::,1

tom raceto ou, quanto me

nos seja, alegre. i)":!xf'nlJs'
êsses coútíneutes, corno

quer" a frasêologia (,-,::,::",11;
da '() bem, l1a�iOnal ;) t E',,-

cl,ehtro ainda d,êste
�eutônico � CJ.uan�lo nft'

...
' "

-,
..

capital pernambuc'l,;n; 1)<1S

--------------------�----------------.------�---,�.

o italiano, o 'portugnês
OSVALDO MELO

HASSIS E'StTA, AR.']J-E

'D{f{lididamentc êste anõ· é 'o ano dOs .. -eincoentc·
"

l' .' •
'

'1 t� l
ntÍt:ios., ,8omecou aqqi" pelo vovô,.,.- �'O ESTA·

-
"

DO�'.

Depois vieram, vários outnos' cincoentemirios.'
Clubes SOCIaIS; esportivos, enfim," muitos
outvos meio sécuIo�" marcaram aqui: e alí, ('

seus
'

cinco�ta anos' de Vida.
Agora é o sr. Guido 'Bott;que está, a" fazer i'

,seus cincoenta anos de uma existência toda el"

útil e dedi�ada á vida bancaria. Por êsse' jubi· -

loso acontecimento. ã '{_lual oS8, associa"ésta (,

luna, as' classes' comerciais,: ': industriais, p(
suas Federações, como' tambéI!l ',o'Clube d',

Logistas, homenagearÍÍ;o, o ilustre e Oj'Jeroso
bancár.io, com mTI banquete m) Li�a_ Tenis
Clube,

/

OS "DIS([;OS" FALAM.

E parecem dizei' na sua revoada quasi diária

por· vários países: Cuidado, mocinhds. Guar·
dem seus binóculos ,de alcançe e' não lJrOCUrem
desmentir minha existência. E quando ás bom·
bas atômica, quando fôr hora" r�duzo·as a os'

,

sinhos, .. de,minhoca,
31%.

E numa afirmati VQ,

-tarnente válida apôs êste
Ievantamerrso vocahu'ar
diz> aquele autor: - "O in

-glês é uma' língua '.;eutôni
ca que assimilou e:10r!11.�

eontribuíçâo de orig ';:;1 L,

tina.
O que porém não saberá

êsse grave autor nem pro
fundos estudiosos cá ,l.:� 1 01'

ra é' que há uma -streíta

rclacãó gramatical entre
C,,;;3, Iingua assim tão cu.ta
versada pelo gênio SJ'�' L;,:1'

perano e o Iinguajar 11',\13

têsco (' para nós l>�t,!'aic:,
mais Inçado de' erros co
nosso caboclo. .

.

Í ;�ste paESO vou

Qui €spaco a um

pa�rício que mais' S':;) l1OL'1

bllil?tCu p€10 seu, alto' cril é
. rio' e independência, ,moral

Tu tens, Ele tem, Nós te- clara, fpara que 'botP1_' ',10

mos, Vós tendes; Eles LC'I:.1, plural :também o s'.lbsta�l�
Há um grave dereito aqnt. tívo? pensa com 111l.l:t;8, ra

� xxxxxx
Se o pronome já indica a zao o jeca e o ing!ês fnz

x

pessoa do verbo, por que o
.

mesmo racíocinío quando
indicá-la de nóvo .:;01l1 a pluralíza o substant.ív.i e: x

. x

variação do verbo? Redun não mexe no artãgo'.
x

dâncía, bobagem - perda E" chegado aqui. !'!t :i.;:)
x

de esforço. O jeca, muito pergunto, certo de que um

mais economízador ele' es- simples porteiro ele :l,:"tcl :
fôrça. porque vive "a maí- internacional por ell,;�'olp�
01' das psnúrias d.z ; Eu diversas línguas não se' po ,

xXXXXX

tenho. Vancô tem, !;;T,� t?:11 derá ter a conta de Em "l'-

Vancês tem, Elesf Teiil. O gundo Rui Barbosa: � L!i ..

inglês diz: "I have', "Y:0l1 fículdade de apren.ríza
have", '''He has'," "\V;e have gem .de. idiomas? Qi1&,l., lo)

"You bàve', "They have" -- coisa "ai pele mais, sim

e tanto o jeci corno o in- pies.
glês eXprin1&l-rt· perf;'!ibm(:,�l Desta forma' ídsnttcamen

te a "pessoa, que. teru' sem te pensava', um meu amigo
,estarem Iatínescamente va que filho desta nossa 85,0

riando o pobr? veóo". Chiquinho' andou lYlf' ;1,�-

E' prosseguiucto,' cJtn a guns dias por JoinviJ.�,�.
sua, anrumenta�ão ::.c(1'.':1l� , Voltou t,ocld o, and1'l, tn

centemente cerradn' 'do cl12io de, si, pro(ú,m(�a
"Há: uma estí·ulilla. :; 3.� ,co aós qHat.rO .vents J!Í, tSI'

�ow*imt>.ção do, �iilg!;:S éo:n aprendido, nêste' poueo tem

a, língmt" c!0 jeca, ,1. pl)r:�c po nada menos que a Jín

duni, m�'u amigo., Ó Vb:;cm> gua' alemã' a 'cult;a, iinglU?
de deS8.hu go:;;a;" ;'a c;là:' Q1.:e· de Soetlle.,

�!...

e�sa lín'[W8" deriva elo, in�
glêS' f; i:lão do portugl'és, tO

mo o' saú;'oso Aiv,3.L�) '::'-úcr
ca supunha, O

as seus plura5s

, ,

feca i()r��la,

COln :1 J'!:es

verdade aí se CO:1.télll! !lla il1teiigt�ncia e ec,mcn,n

Depois de pergun:',l'-' "por do inglês; diz por ('xE'�y!.plo
que os nossos filól030'S ,no "as casa' "os h01118", ,,'as
extraem a gramáÚca dE:i<:a muié", em vez 'de cllZtec ::-e

Eng'ua do jEca?" 8 ;tp�'e- dundantnnente com') o flT
'sentar cliversas exanplos' tugups, "as casas', "o; 110-

prossegue o' talentos,) escri mens", "as mulhen:s", O

e

"A evolução dessa líng';:l
é curiosissima e inteJ,:�� 'l"l

tíssima, como tôd"s a <; e

'�oliuçõ,es não' a trapalb, '"s
pelos b'reques dos 8-:"'(�r:\f.l.�
Hsmos.
A forma escrita ll.-\S ill,-

Inglês diz, "t,he hO<lsc's' 'a

cas). "t:11e 111811' (o h�):11ell�)

"the' Wúinen' (a nllln).ere;"
a mesma caim que o j f :a'
só que i:1V('r�í�lo. Se pG�1Ü()
ape,'8S o ar!'igo no jJlup�'
a f�l1S2 fica' perfeitJ,l11f:rJ ',e

E acs (Fie S€ as,s,ll:',hrJ

v;tm desta sna, rápl:lJ, 3,

� Cotsa até fácil c1e1';1<11:',.

Vejam - "11ÓS dizemO,3 acpi
café, não·"ê? Lá se diL: 'c�',

f.:. . .. nós"" di�em:os arroz

e alL e :mJoimzille S� (�!Z
até por ma,is fá�il de se 1):'0

nunciar com econom_i,:1,

letras, "raiz" e a tê 1iO n�
me ('e ger,te a cois'\ é ��d

e qual s6 variando '1.'1 ,aCED

to, r]ós 'aqni d:z<,:D1oS ')srar

e êle , O'scwr. pr8 '3'�hI2mo

dize!11 S';:h)"'D1, Al'''õ é Al'

no, coisa tJO fácil nãO se

ill18.g�nn.
- óta língua tão

nunca se viu!.

f{tcil

--_ .._,--. ---'-_.�----------------

sal' d_os j-(\r,nais únicl'.;,ler:.tj�
o papelj -:- e graça3 a i,s;;c),
"evoluiu'· á língua port.u
guesa, só' de ouvido e sc:l"!

pre de ácôrdo pom at: injWi

ções àa "lei do me,cto' E.S

forço" c da 'lei da menEir

compr8eIlsão". E �OI'D su

primiu besteiras lnÚ l"!:; si

Os ,verbos, por exemplo.
Nós, por causa da tica!l:8..

da eSiCrita, ainda' :,,-;la�]1(1s

com tantas variaçõe3 pe�
soais como as tinha o la

tim Dizemos: 'E'.t tenho.

"

,vermel�a

laranJa,

VM PPonllTO IJA

(IA. . V/ElIEL I'HDUSTRAL
R:·5ooi��.22& JOIN"�lm s. C.
Filial e'm' flori,anóp\l·N.-s: R'ua Francisco lole'ntino, 9

1 \ ,". .' ': :...
'�c.

mesl1"l;O, o que muita gi'n
te desconhece. o próprio tor qUe, único no P;i_',:3,' !,"ie

"rUl:n�no, a coisa se s:nw)i-
receu referência 'ciUT",'\,mtn

fica. A parte um 'lo<:,1b'!lo
'te elogiosas do for:11lr:Li, "f']

ComeÇ!allam os trabalhos- ele embelezamento" e
" ou, outro que possam llesto-

" Rni:'
'

ar, 'com a 'variante rir.! umapaizagisllloS d-o' Jareltin Oliveiua Belo com ,]'uo-
'ou quando muito ê1u�L� vo-,

tivos folclóricos' da lUla, sob' o comando c dire·
, gais, tôdas as palavras �e,'

ção àrtística do conhecido conterrâlWo, llI:,\S,
'equivalem ou' se pal"C,'c121. I,SIS; cujos trabalhos de' ante, 1)1�i11Uj)a.IIY!Cllte

Mas mesmo saindo, deste
na pinturji levaram !"('�! :1::!l'f' � seus aprecia·

,

.

grupo ling'uístico eSCl,t";;,::tdos 'g,l1adros além. ',' ,,:IÜllJ>.l1; do Estado,
mos que um idioma existé

O Jardim (l)lh\cira· BNu yaÍ apresentar um as·
qU3' tem. rElações �s,',reitds'

pecto. inteiramente
J

1. ••lO e fóra de qua.lquer
com o ,que falamos:' -- ° ,]l1

cois-n que caiba na nossa imagin,ação. Elp cada
gl{'s. E' mais direm')s qr.e

âng'ulo' de Jllndim, surgirá como' num conto de
há mais c1ificuld::tdes Js"

, fadns; paIJor.âmftl'Y, e desenhos q1Hí surpreende·
um i:' "lês ,-

,

refiro-n\(:;' ,'.O
rão, a, todos ..

J:;abita:�te, da InglakrJ' 1, e

nã'l a\) no':'te'-'amenca'10
com o SE ti lingllajar ,dr.!t·c't'

'

'pacto ,- a"prender a n�:.síi,3,

língua que a pós 'a (l,�13, l'e
lo nienos no que 3e 1'e[e:'8

à gramática.
Par;:! se ver, ent!:eLa.nt.o '

que nào estou exag-en!ndO
V(lU aqui recorrer a l���l' '1-
vro que se nos impõe '11;;0
só pelo seu aSP€çto' nus

sudo Icomo ,pelo que, CO;1.

tém de autOridade em Sê!:,S

longos e exaustivos e.stud,)s
e pesquisas '__ o liyrJ "O

Hemem 'E' as Línguas", por
Frederico Bodmer,
Investido' dessa autorida

de aí encontramOs, es'·;t de

claração - é verda(l'� C]l'e
mais válida para' o i�JfÚés.
usado na América .:_ �( .Je

ter a língua deS ha\{c','jJ(\1.
re 53,6% palavras ':13 ('; j-'

gem românica, grego. 10,8%,
e de teutônicas, "pf'llC s

Fone: 29 ..53
,.

,

fa�kéfment6s
, .

'O Prefeito V��ira da Ror te após o prazo de, 3ds l1;é' 'ueiro' onde 'participo.ll da

sa 'continua acelerandQ.' o ses ,contados' áa dai,?" do ConvençãjJ Internacional do

'P}ano dê' Pavim.enta�i.ri da recoh1imeGto, salyo' SG, com Clube Soroptimistà" a, ' _se

Cidade, sendo Seu cl&s,é,�o 'l9l"ovada:nent.é;" houvó�� w�- OOora Kirana' I,i\.cé:rdà; ,Pre
completn1' 1 a:;o' ele aCl!}:-' 'p,<:c2ssic.ade ele S8 'reC1.1pe;" sidente d'o Clube' em "f6co '

D�st.ração ',entregando :1J ra1' o ca(::amento, cü't-uado em nossa cidade.

povo mais ele 50 m�l n,€- cáso em que, proporcloul.'-
tros quacrados ele calça·· mel'lte, reverterá o depósi-
mentos. to 'à Prefeitura Muni.ci�al;

Pat':1 alcançar
tivo, o 'Pladoll

êsse -c1lj e
ac.3,'),1. oe

divulg'::>.i, o seguinte Edit<1J
ele CO'1cOlTência: "O 8ecre
tário de Investiment,) (j_fl.
Preü"itura Municipal de

Floria�lópolis, na quaJ.iJ:l éh�
de executor do PLANO IJE

DESENVOLVIMENTO M;TJ-
, NICIP1I.L - PLADEi'.:!, 1,C1'

na públlco qUê, '11e:1ia�:te

concorrência púiJlic:1 e '�a

forma esta.bele'cida n::.s

clá)ls'llas seguintes, a Pl't.·;:_,

FEITURA MUNI8IP:A.L DE

F'LOFnAN0POLIS', cmtrat:1
i'á os segulntes servlr:'(;�': 1

calç:amento de) 25. (VÍl�(3
e cinco n1ilY metros quaclra
dos de pavimentação dr;! ".J
as 'públicas situadas nes:1 e

MuniCípio, a pedras dE; 1'a

ralelepípcc1es e 5.000 (cin
co 1nm' 111et"ros qUd:.! rac.Js
a, p,edt'a;: irregulares" ':l,-
O COlJt�'ahll'tp. clé'Vôr,l fo l'l:' e

,ceI' toclo ma ti"rial nt:cessa
rio ao calçamento, inclus-r·
ve pedras de meio fia e ex

clusi've as' pedras trreguhl
res que serão' fornecidas
pela Prefeitura, bem como,

executar 0S serviçosl' 3' -
, não., se aeeitarão !!ladras de
para�elepí)pedo, em t'ama·
nho, inferior, ao, que corres·

ponda a- 40' (quarenta) pe·
dl'as por' metro, 'juadrado
de calçamento, nem de
meio fio que não corres-pOll
dam' ao modêlo convencio
nal; 4 -:- as vias públicas.
a S(lr�lUJ calçadas serão in-'
dicadas pela Prefeitura ]I.,1u

:nicipal- de Filorianõpc;is;
.

5 - �o preço dos. serViços
será, pago quinzenalmente
descontaia.�Q-se· 2% '(dois
por cento) qos. valores devi
�os,. a tít,ulo àe dep,ssito",:t:?a
ra gàn,mtla '.do .servko· ,efe-
tuado. Referido depó8ito

devolvido, ao .jepositan,

ri'h se admitirão propos
t8S' apl:e�cntadas' pOI."- con ..

'sórcio de firmas ou pessa·
.

as; 10 - a Prefeitura. l\t'U�

nicipal se, re.se� o direitc;
de rejeitar qqalquer propoij
ta que entendex: incrlnveni
ente.aos interesses da, ','Pre
feitura, sem. que se obrigue
por qualquer maneital ',pe-'
rante' o propcmente; 1l -

o julgamento das propOSi'as
se fará no, diaJ imediata.nkn ,�."' 'l/8 DANÇANDO" NA. COLINA
te seglilinte ao têrmo finai il i' 8/8 DANÇANDO NA COLINA

do prazo concedido pan �':' ,�,
.

•

presentação das pi'üpostas llmS DEI SETEMBRO
às 10 horas, perm:i(.i:'lit a, '.

'[J'resenpa de quaisque.:.- pes DIA 6/9 SOIRÉE DA SEMANA DA PÂTRIA
'

soas;, 12 -- A Secrei;9.l"ia de DIA 18/9 BOITE DA COLINA"
\

Investimentos se põe à" r,is DIA 25/9 ELEGANTE SOIRÉE DA PRIMAVERA

posi�ão 'dos inte-ressadús, ,com PERY RIBEIRO, sensacional cantm.. da BOSSA

para prestação' de quaic;-' CaRiOCA'
quer esclarecimentos neccs --------------------------

sários.

,.

6 - 'o prazo para conc1.usã;�
'elos servic:os de calçlmenj,o
será de 6 '(seis) meses;

7 - as propostHs (Vt�

pesspas interessadas dev(,'

r3.'à· ser entregtl.es ..ti.a' S,fcr·:;
tarja d$.· Investimentos da

Prefeitura Municipal r]e

Florianópolis, em envdo

pes fechados. a'té às 17 �10-
ras do 'dia 6 ele �ê'G:�m1.J;:-o

próximo vindouro, ,� debs

constarfw: nome e t''l�ler('

ço do pro,pol1ente :lr, :l·.':'-�o
('O material a ser '"lT1-pre:;a
do nos sõn-i't)os de CfÜC,',

menta; preço propo!>c0 1.><t

r,a metro quadrado; 8,·
serão admitidas pr lPO,t�s
para serviços, parciai3, de·'

vendo o proponente, 'cm

tq,l caso, citar a m�':!"[J, Tom

a que se propõe

'05 de agôsti de 1965,

GEORGES .w: wrLDI
SECRETARIO DE

INVESTrMENTOS",

.f.

"
.

.

;jlco!llkcmntos
�I'ut�.{,;.

xxx xxxxxx

x

x

P,�,EFEl'l'0 VIEIRA DA ROSA VIAJQU PARA: O x

RIO
x

x

x

x

xxxxxx

DE JANEIRO

xxx

-:-:-

Souza, palestravam
grupo de amigos.

num

t.ogo mais, as Debutantes'
do ,'-Baile Branco", ostarão

reunidas no Clube Doze de

Agôsto, para o ensaio

ral da esperada festa

i)eblltantes Oficiais de

ge
das

1965.

"O Leopardo", ,filme com,

a maraxdlhosa Claudia Car

dinale, estará no próximo
dia 13 no Cine São José,
em pró dos formandos da

Escola' Industria,l.
-:-:-

Falando no Clube , Doze

amanhã. 'acontecerá, ,o jP,n·
tal' fe5tivo, comemOl''lçã8
'do aniversário do, Clube

Dóze cXe Agôs.to.

-:-:-

Também já estão na liso

ta d'e sócios proprietários
. do 'Santacat'lrina Country
Club", os senhores: Dr. Al

do Severino Oliveira,
..
dr.

Ayrton Ramalho e sen110r
Alfredo Mussi.

-:-:-

A atriz. Al1a11Ccida, Dutm"
dos "Comediantes ele Pôrto

Alegre", ria última semana,

casou com o :ltor Gilberto

Pi'reira,

-:-:-

-:-:-

Como, em' sociedade tudQ
se', sabe, estamós informa·

dos' que', wn casa� que .é

noticia, em nossa sociedade,

prepara-se para, receber

um grupo de amigos, eni.

sua residência, sábado; com
uma, feijoada.

Na sede cl.o Paineiras,
movime�tada reunião .dan·
çànte aconteceu no último

domin,go, tendo como atra

ção a (aplaudida cantora

Neide Maria.
-:-:-

-:-:-

o Reitor Ferreira Lima,
que visitou a Etiropa, sen

elo altamente recepcionado
nas mais conceituadas Uni·

versidades do mund«;), já
está de volta ao Bl'asil.

Bastante atarefaÇlo, ,está

o 'Costureiro "Lenzi", com a

confecção do vestido da

nova· Rainha do Clube Do·

ze de Agôsto, a süúpática
Yara Gualberto.

-:-:-

Para participar do Con-

Provavelmente em setem· gress,o de Turismo viajou
boro ter,emos UÍ11 reci:tal- no para o Rio de .Taneh:o o

Teatro Alvarà de" Carvalho, Prefeito Vieira da Rosa.

com, 'o consagri:td.o:;p.iari}�tà, : �.Q' Congl'essó ." Internacio

cit�ense�T. P�j:'"��f}':1:(�f4 '!l�t of'frf'lLjtg.,.l\T,ieira da Ro·

mithausen. • ,: '; ,-:' l �� �prese,ritará 'ca!'tazes; de
-

. ',' promoção turistica da I1hà:

,Catarinense, confeccionados

pela "; S. Propague" e pe·

Procedente do; Rio de' .Ta�, ló piritor "Assis",

�:-:-

Especialmente para

ticip'l.r da recepção
zada ontem no. Lux

par·
reali
Hotel

Está de parnhens o c<Js'ü

senhor e senhora Joã� Sa·

lum (Lêa), pelo noscimen·

to de Carla.

veio de, Itajaí, o muito sim·

pático ca�al,
- sellhor e se

nhora Cesar Ramos (d. Lu

cy), acompanhando sua bo

nita filha Ros"1ni, uma das
Debutantes do Baile' Bran·
co.

-:-:-

Deu l:áDida circu!qfb wn

nossa cidade o senhor' Luiz·

,�iuza Lima,

Norberto Baudalf, ,o fabu
loso conjunto que vai mo

vimentar o "Baile Branco",
,
sábado próximo no Clube
Doze de Agôsto, movimen·
tará também o baile dos
Forman«os .da

I
Faculdade

de' Medicina daI Universi
dade de Sa,nta Catarina.

-:-:�

N,o Amer,ican B'lr do Que '.

rência Palace, o senhor- e a

senhora dr. Hidélbrand

.rEAT�O,ALVARO DE,CARVA.·LHO
I

1
2()· ás 20,30 horas

,ADÉLCIO COSTA

Apres�nta
" -�-��'��II.

"AS MÃOS DE.ElJRIDICE'.'
'

..

t

Programação do' Lira T�ni's Clube'
l\fÊ:S DE AGOSTO

Empresto
Au:tomovel.

;,:iT€i!l" 6362
�;;\� !�<, '

Hor.ário" C.omercial
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E
co da carne a arrôba do boimolto, '.' ,

.

o delegado da SUNAB lugar visível e de. fácil lei- ço da carne de primeira fesa da Economia popular,
de Santa Catarína, senhor tura a tabela de preços do ultrapassar a 1.200 cruzei- através de sua presidente,
Osvaldo Meira acaba de Te-' quítograrna de tôdos os ti- ,"os o quilo. A segunda por- recentemente eleita, profes
'ceber da Superinteadéncia poso Seguindo o artigo dois taria do órgão controlador sôra Ieda Barbósa Alvetti,
Nacional do Abastecimento, da resolução, o preço de de preços estabelece nor- decidiu como primeira íni
as duas portarías do se- venda para, a fração de qui- mas para o abate do gado,

I

ciativa da CADEP, colabo
nhor Guilherme Borghoff lograma 'de, carne fresca ou e foi fixado em 9 mil cru-

-

rar com '1 portaría 754, que
tabelando os preços da congelada, será obrígatoría- zeiros a arrôba, (15 quilos) trata da tabela

.

de preços
carne e a arrôba do boi mente proporcional ao de boi, pêso morto, poden- da carne ' bovina. Nesse
môrto, preço' expôsto e' segunda o do sê necessário desapro- sentido está alertando. às
A primeira portaria está p'lrágtafo único do artigo priar por êste preço, fazen- donas de casa que não pa

baseada na necessidade de 4.0 dá portaria 754; quando do o depósito judicial pre- guem além de 1.200 cruzei-

disciplinar a comercializá- vendida, a carne 'bovina em visto na lei numero 4 de ros o quilo, da carne de pri-'
ção ele carne bovina 'nos ôsso não poderá uítrapas- 62. Considera a SUNAB, meíra, denunciando íncon-

estabelecimentos varejistas sar 20% do' pêso adquirido com ésta medida, manter o .rtínentí ao órgão control a-

para o contrôle do abaste- pelo consumidor. A porta- equilíbrio do custo de vi- dor de preços .os açouguei-
cimento e segundo as re- �ia já entrou em 'vigor, e da e que a carne bovina é ros que não tiverem suas

soluções tomadas, .os açou-,' os .rattõsos, se denunciados mercadoria essencial, ao .

tabelas afixadas na parede;
gueiros . varefístas que co-'

.

serão punidos
.

de" acôrdo consumo popular. Por seu e cujos preços sejam supe-
mercíam 'o produto .rresco

. com a 'leL, Qualquer denün- . turno., a Campanha em De- riores aos tabelados,
ou congelado,' ficam obrl' cia poderá ser feita à 'SU
gados a. manter exÍJôstacelli' . NAB,' não- podendo o pre-

...�
.

fj
.....

, ..
' .I

.

t

'I"
•

. .'
'

.

'. Cem Milhões Pare Combatet"3:

Deda'racão '

,

., Febre .Aftosa·
de frente a medonha febre

dizimadora 'do�' .rebanhos
Como ' tà.mbé�;·· conoluíu,
que por parte da Secretaria
dá. .Agrícultura 'os 'recursos

do Governo Catarinense, se

rão somados inch.;si:ve' em
técnicos com sEnis.' veículos
e participarão, )ltívamente,
no plano traçado .pélo, coor
denador nacional da cam

panha, que tem do superví
ser-chefe do, Programa de

Defesa' Sanitária- Animal e

também . do diretor-técnico
da Autarquia' ,Q'BL·Projeto,
Gado Leiteiro "ii.' coopera
ção indispensável.

Squibb Indústria Ouímice 5': A.
. n Minis-tro da Agricultu

ra, prof. Hugo de' Almeida
Leme comunicou ao dr.

'

"Antônio Pichetti/�écretário
da ,Agricultu""<t, que foi a·

provado pelo Fundo' Agro
pecuário a Importi'tl1cia de

cém milhões de cruzeísos

para .execução do Plano de

Combate à Febre Aftosa

em Sta. Catarina.

SQUIBB INDÚS'TRJA Qi:iiMICA S/A.,,:jndÍts�ri� rarrna ..

cêutíca, química e biológica, sediada na Capital do Es
tado de São Paulo, venralerta- a'Pdça em .geral;,Rios esta
belecimentos bancários e a seus distintos clientes, que
chegou a seu conhçcímento que Indivíduos ínescrupuloscs
fizeram ímprímírfajões de pedidos.i'pape! de carta, .ordem
ele compra etc.> cqm o nome da / SQUHW.

.

Avisamos à praça e a todos que- possa interessa: l
que tais documentos são falsos; absol'u,�ámente falsos, ra
zão / porque qualquer pessôa que se apresentar em .nome

desta sociedade com êsses impressos ;deve ser prêsa' e en

tregue a 'Policia, a quem já foi' feita a ccIripete!J,íe quci- ,

xa,

Lendo o despacho 'tele

gráfico, o dr. Antõnío Pi

chetti, comentou que tem.'
maior satisfação, e ver a de

cisão do. senhor Ministro
da Agricultura, em atacar

Declaramos, ainda, que não são e nunca foram nos

sos funcionários os Srs. Ricardo Rodrigues. Anries, Flávio
Prazera e Indio Negreiros da costa, de' quem <se' suspeita.
serem os· autores, da falsificação. Contra 'os quais, já foi

apresentada queixa à Policia de Curiti):'a,. que esta dili

gencíando a prisão dêsses cídadôes

VENDE-SF TELEFONE
Informações pelo fone 3273 das 8 as 12 horas com

EmiIla..

----�.�--,--'---, ---� \'.

_. .

.

" UM COLe.HAO
" f.

EPEDA

no va.lo r d·e
EM CADA DOMITORIO DA LINHA

CLASSIONAL

- LINHA 6700 - Quatro diferentes modelos em m'ade,,·a
F'AU OLEO - PESSEGUEIRO - TANGARA OU GONÇALO
ALVES. Guarda.Roupa de 4 portas, COmoda-Pentea
deira, Banqueta e Cama de casal.
ESCOLHA O PLANO
à vista desde Cr$ 630.000·

.

ou 5 pagamentos de Cr$ 140.000
. ou 10 pag'amentos cie Cr$ 75.000

ou 15, pagamentos de Cr$ 55.000

_ UNHA 6800 - Nove/lindos.modelos à sua escolha, to
. dos em macieira CAVIUNA, finamente decorados.
Chaves em todas as portas. prateleiras internas no

Guard·a Roupa.
ESCOLHA O PLANO

ou 5 pagamentos de Cr$ 180.000
ou 10 pagamentos! de Cr$ 98.000

ou 15 pagamentos de Cr$ 72.000

LINHA 6900 - Cinco luxuosos . modelos, todos em

JACARANDÁ DA BAHIA, interiQres em madeira MAR
FIM. Penteadeira.s/maravilhOsas: çom espelhos retan
'guiares" redondos é ovais, emoldurados.

.

.., ESCOLHA O PLAINO
.

€r$ 890.QOO
5 pa'gamentos de Cr$

'ou 10 pagamentos de Cr$
.

10'7.0,00
ou 15 pagamentos de Cr$ 80.000

OFERTA. VALIDA ATE, 31 D,� AGOSTO·
/

-----�.------

, '

I:M.PRES·S:Q,RA

desenho.
- clichês

folhetos.:" totôlooos
cortnres f carimbos
.OlPrfSl05 em giltãl.

"apelaria

IM PRES S_QRA MOO€t.O·
t)S

·ORI·vAL)., STUART. elA,"'
RlJA·, DEODORO' JII� 33-4 ''

FON-f. 2517- FLORIANÓPOLIS

,---- --_ --_-_.

,�

Notícias de Tubarão
EXPLOSÃO FATAL

PEDREIRA
NUMA

(Do Correspondente JA
BES GARCIA)

Lamentável ocorrência
verificou-se, quarta-feira úl-'
tíma, nas proximidades do
morro da Caixa Dágua, nes

tá cidade, quando a explo
são numa pedreira provo
cou a morte de uma crian
ça e feriu gravemente SU'3.

mãe ..

O desastre se registrou
com a violenta explosão EU

ma pedreira, ocasionando o'

deslocàmento de um bloco
de pedra, de grande porte,
o qual, preçipitando-se num

pequeno declive, atingiu a'

senhora Maria Espíndola,
de 24 anos, e o filhinho Wil
son., de apenas 3 anos de
idade.

O petardo fora colocado,
momentos antes, na pedrei
,ra, por, trabalhadores da
firma "BETA", encarrega,
da. da �onstrução do tre
cho da' Estrada

.

Federal
:sRrlOl, ex-RP-l19. aue /pas
sará por aquêle local..

ALUGA-SE
ALUGA_SE uma casa a

ruá Padre 'Shraeder n. 65

Agronômica (Chapecó),
Tratar com Da. Herodi-

na, Diretoria da Receita
(Tesouro do Estado).

L

VENDE-SE
Uma' pe.quena LOJA. no

.

centro e uma casá ele MA� ,

DE.!.RA.
Tratar à rua Conselheiro

Mafra, 91.

.�
.

," . - . __.-..... -----

,OI!

Casa·no Centro t�
Vende-se

'-�

Vende-se 1ll11a eas9, no�
centro, .� ru� !r?i E'l!tlg�),�27 (a.ntlg� ItaJal). J. ral,o.r ..
cam Drumond,. à rua Bo

caiúya, 20 - nesta.
25,8.

,; Se�ngo e�t�<mos. inf9r·. __ ,'''''
mados, a críança .não resis-
tiu aos ferimentos e f"lle-,
ceu horas depois, ino mo

mento em nne l'Í",vsl entra

da no Hospital N� $. da
Conceição, A sra. Maria
Espfndola, casada com o

sr. Pedro Espíndola, operá
rio da emprêss "BETA", a

presenta graves lesões in
ternas e externas na cabe

ça, estando internada no

.nosocõmiQ, local, Seu, esta

do de saúde inspira cuida
dos. -.

.

A polícia, tão logo teve

conhecimento da tragédia,
tomou as devidas provídên
cias para apurar, mínucío
samente, a causa do' lutuo
so episódio' que contristou
tôda a cidade.

1<
"

BAIL� DO CLl,lBE 29

Prepara-se, desde já, 'o

Clube 29 de. Junho, desta

cidade, para o grandioso
baile que fará realizar, em

seus luxuosos salões, na

noite de 14 do corrente,
ocasião em que será eleita

a Rainha da
.

Primavera f'

.cuja coroação dar-se-á nc

baile de. gala do di" 25 de

setembro.
Para o baile po dia 14

'foi contratado o conjunto
melódico RAVENA, da vi-

zínha cidade de Laguna.

. AERO CLUBE DE

TUBARÃO

�.,=
Cóm suas atividades P<t-

ralizadas, vem agora o

ELEIÇõES. NO· SIND1CA· Aero Clube de Tubarão de

TO DOS JORNAJ:,rSTAS encetar uma campanha de

sOfTg\1ÍlJle.nto da entidade,
Realízar-se-âo, no pró�i- p'lr� o que não tem falta

mo .día 14, na capital do àv estímulO e colaboraçãc
Estado, as eleições para a' de seu quadro social. Do

nova Diretoria. .dQ Siridica- plano çle atividades conste

to' dos JOrnalistaS Pt:ofissio ipicialmente;. a criação d;;

nais. de Santa �atarina. lima escola, de pilotagem.
Dois são os� cartditlâtos. que Em assembléia geral 01'

disputam a. presüiêncii!. da,.-, diná.ria.� teali,zacia recente

quela, entidade; de:- classe" os ,ment�- fOi eleita' a nova Di

jornalistas Adão Miranda. retOl'Ía" a,. q�al ficou assim
e AlíriQ. BO$Sl�.' ESte, oorres- const�tuída:: Presidente de

pondente; em, sonc;ihgem Honra, eng.o Henrique
feita junto' �. �nãfj.Sslb- B�, CL:avlllcanti; Presi
nais; d&. impr:eij&a em Tubil- 'dénte", JQBD dos Reis; Vice
r.ãO. conse.guju; a�' que p:re&idénÚ�) ,Walter Carlos
a preferêhcia.' cios; sinãicaii-. Zui:riJj�ic.k;' 1:0 Secretário,.
zados é �la el1apa n.o 2�' {abes Ga.rcia; 2.0. Secretá
erutabeçada� :gel:O j�nali.St� rio, SóIQn Costa Neves; 1.0
Alírio 'BoSSle: que m'lntém, 'Tesoul'eil:O, CórnéliQ Neves;
atuaIlnente, grMdes ativida- 2,0"'- T.é$oureiro, ,Pery Cami
de 'na. impr:e�sa, eaúr.,thAD- .• Sjí.o;, e Procurador, dr. Ro-
se. "e;to, Ztunblick.

,._----------

,: VenQ�-se um t.e�no l1lela .rnei..i1or 'oferta com 13,50m
x 22,5.Om na: Rtu;\:. ÀbniraI!te Lal:n.eJrQ. Negooio direto sem

.
intermediáriQS. Tratar pelo TeTefeme 3512.

';' ------------------_._--

G�GtAt')· MNUSTA '

!
.

IM,PLANTE El. 'l'RANSPLANTE
.

DE DENTES
)Uentisterla

.

OP�tória pelo si,st� de alta rotação
,

.' <'fmltaineJíto .

Indolor)
PROT2i;SE FIXA E ,MOVEL .

EXCLUSlV� COM HORA. MARCADA
Ed111. h:1_ eenj\lDt() de salas 203

, ,.... RU&i�"���5....-_...I_.""'_,��
I,
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1110 DE JANEIRO
recente reunião-almoço do

CDL caríosa tl sr. Mauro'

Montezuma fez um relato

rio de sua recente viagem
ao Norte do. País, acentuan
do que, nessa viagem, re

descobriu o Brasil.' Desde
há 4 anos, quando, pela ul

tima vez,' esteve naquela
Região, o Norte

.

se trans
rormou por',completo, re

gistrando-se, em toda a par

te, enormes progressos. Vi

sítou os CDLs de . Recüe,
p( rt.alcza, Belém e Manaus,

s8\1(10, cm todos eles, cumu
lado ele gentilezas e de a

tem;ões. Frisa que, nas ci

d'.d('s onde exístír- um

CDL o integrante de. CDL

de outra cidade tem a sua

disposi(:i'iô um -verdadeiro
consuíado. Declara' qwc,' em

todos os Clubes que visitou

encontrou grande enrusías

TIl" pela próxima Conven

ção Nacional do Comereio

Lojista, que se realizará,
m/ Gl1�nabarq, 'ele 5 a 11 de.

Setembro vindouJ'O . 'Tan:
to assirrt que o CDL de' Be
lém pretende fretar um

. oni.bus, para seus n\presen-

tfl11WS . virem pela 1.' �.�. '1a

Belem-Brasílla, ostentando
.

f'üxas e' fazendo, a.SSUTI, a

promoção do conclave, O

sr. Mauro Montezuma' tína
lízou o relato de 'sua via

gem, aconselhando a todos

os .

empresários efetuarem
investimentos no Norte do

Brasil.
O CDL carioca confere,

anualmente; o título de

"P'J,P:,ü elo Ano"; a iim 'ínte-:
grante de determinada clas
se. No ano passado, li elas
se homenageada foi a dos

médicos, e o escolhido foi

o dr. Rínaldo ele Larnare,
diretor do Dept. Nl1ciQnal
da Crian<::a'- Este ano, o

CDL carioca decidiu home

nagear a classe dos educa

dores e escolheu para Pa

pai do Ano de 1965 o ·prof.
Francisco eh Gama "Lima

F'iiho, que, atualmente, exer

ce o mand;u.tb ele deputado
n9. Assembléia Legislativa
da Guanabara.
O CD!. caTioc'" confere

tHrnbém, anualmente, a um

ete seus integrantes o titu

lo ele' "Pa.pai Lojista". No

ano passado; .

o escolhido

---------...,-....,....-'"'-----_....------_.-�-

t A. P. l: E, Co
Ten�lo em vista 'o terulo aditivo do convemo entre'

IAPETEC e. SINDARMA que restringiu a ução deste úl

.timo aos ,estados �10 Hio de Janeiro e Guanabara, levo ao'

(. cnhccil�lent o df'\S emprêsas que mantêm serviços com

"ssociados 'elos' sindicatos de estivadores, conferentes,
eonsertadores, >;trrümadores'e vigias ,portuários que, a

par!.ir cJe 1.0, de agôsto corrente 'a contribuição' devida pe
lós segurados vinculados a este Instituto será desconta·

(La c recolhida ao IAPETC diretamente pela empresa, sal·
vo se ó respectivos .sindicatos d� classe mantiver convé

nio de arrecadação com o InstJtuto, hipótese em que com

petirá ao mesmo 'o preenchimento da gUia e recolhimen

to da contribuição. relativa à parte do empregado ..

:Floriar:ópolis, agost.o de 1965.

Pedro Miranda da Cruz

D. A. F.

.

foi o sr. A.I A. Pierotti Fi

lho, pai de 9 filhos, ex-pre
sidente do Clube e presí
dente' de honra do Clube'

,dos Lojistas do Brasil. A

A escolha, neste ano,
' re

caiu no nome do !:ir. Anto

nio de Soúza Lemos, díre-

Vice-President.e r Otavio 1

Luna: Lo Secretário -- Dil

son Carvalho Santos; 2.0
Secretário __:_. Gíleno Pena.:
1.0 Tesoureiro - Gilvan

dos Santos; 2.0 Tesoureiro
- Jaime Maia, Diretor de

Relp.ções Públicas - Cna
teaubriand P. 'Santos; Dire
tor de Produções de Ven
das - Moacyr Rángel: Di-

. reter Social' - Otávio da .

Silveira Dias.

- Manoel Roll'it (Magazine
39ÓO);' Vice-Presidente d�'
Relações Nblicas - Ro

mula .)\1lfior.ana (Lajas R
..

M.); 1..0 .Secretário -- Ber

rlarcljno qçJll10S (Victor, 'h
Portela); 2.0 �ecretâ.rio
Ut}Jili.o Rezende (A Phili-

landia) ; 1.0 Tesoureiro- '

lem elegeuje empossou sua

nova Diretoria, assim cous
tituida: Presidente '_':_ Ro·

bcrto Massoud (Tecidos
Massoud): Vice-Presidente

tor da "CaEfU José Silva",
Lojista dos' mais idestaca
dos e que tem 2 filhos que

também' são' Lojistas.

CURITIBA. L...' O CDL ele

Curitiba elegeu' e -empóssou
sua nova Diretoria, assim
constituída: Presidente

Edson Pinto da Silva; Vice-

Presidente Germano

Fleisehfresser; Diretor-Se-
cretárío =: José Luiz Demo

terce; 'Diretor-Tesoureiro -

Ivo Alves de ·Sou.za; Dire-
. tal' de Relações Públicas'

Modesto Eloy Smolka: Di

reter Social"- .Gastão Me:1·
des:

.

, 'BELE1'-.1: - O CDL de Be-

----_.-------�-------.;_
-r:_';....-',_,_.._--_.

·E V A - CRITICA . me. Cámara na mão, sem

o d.1"'�·üI'('8 . rnaléfíeo
.

da ma-

.
Não poderíamos dei...xar quÜngep1, filmando em arn-

de' dizei' ·{tlguli.1aS palavras l;jcn�es reias, 5e111' o abuso
sôore o filplG francês EVA. ti'Vl êGstumeiro nel U30 .l�ÜS
De início pârech,.nos· es� rei]ebrcs ü' diretor dá nês·

t:n cli:inte de-; uma 2útik\cn t te 8.��')ecto uma hn1'm :11ia
01)l'<t da' ncmvelle-vaquc, Clu,,' �em c!,í'.ri�l:1 c;:mp' nsou
m�s esfa. aparência Ln,_,_e '.1.1', .)í)Uê·O n' n !uca !'e ';ld··

VITORIA . DA CONQlJIS·
TA � O C:OL .de VitóriH ·éb
Con.q1!ista, Bahia, él2�eu e

empossou sua .110v;a Dire o'

ria, assim constituida: P re
siclente - Osmar: Sll;J,eir. ;

clé oom .:·que foi tTatacloescof,nd� aos pouC�'s. !

.
Al1.'llisemos prinieiramen·.'

te a técnica de filmag<:\'r!
que fOi o ponto alto d9.A!-·

'tema. I'·

.

Em poúcas p1lf,vn�s \Ia·

'm"!,� ao t<:b,a eh: estól.b.
Trat<\- no fEITie n q,y,da

lle ,L�m homem 'ob\�ec�i'd'J de
,·aUlor e paixfto por Ulna'

mulher pela qu:}l era c.)pa(�
de tudo, até mesmo ..de des
truir SWl verdadeira felici
dade. O (;.) r8a11nenl'0 es-

-----�..:,._,___ .. :! .. -

----_, --

.;_
.. _�_ .. -._-.:-.

Sudeste' A\�'iático 0_ -Faraieto' da' Mor-
e

.

'te: Vietc,ong Prom3te Ré'O"ira.

.

_. �. .

aos E . .lJ. Â .

ti:agou foi o mocio

qual ll':�Ü$lnib.u S8U. P_;] (l..

·.nen[:o que ficou IGnsc de
uma.' realiqaele: Poderia. ter
tmpsfonnado o - ass�nt:)
.,m)'ll fil.tl,1G' c"petqCu]al': 'que
': .. t�'t"�1 �Ú:'l n'')ú('�l -cxpe isn
eia cinematognifica o lenJU

Q lutlU infeliz. realização.
Consegu.iu por outro la:::lo

;i:tr ao. fiI;-ne \.1:11 ambitmte
c[) � ..derístico d'1. 'louve1l0'

.SAIGON, 9 (OE). A

rádio de Ranoi' �&lptQd'1.
esta manhã em Siigon.!. in·
formou que . o

. Govêrllo
norte vietnamita a,firmou
que suas tropns est:ão pron·
tas para marchar' ccintrl1 o

Vietnam elo S.11, em res- I

vosta à c1edsão do Govêr·.
no riorte-americr.n'J, cle en·

viar mais 50' "ll,il so�d:tdos

fns.

gaes de ·fU'iti":"'-�'ei.ll-(1 :> S"i.-
.

gon ..

· Os :')·�<,toc: g'O-'e 11 '.

r1.en1-:7!:s. �i.�l1C\rlr-S fi. 10 ('

f', "I

mo:·-.h':'11:,h:1l'c1enc1üs
1;8iros.

cO.ln

(OE)

A.viões nort8-an1.8,,:icruü's e

vag"ue.sul-vietnamitas, ,atingir 3111
várias, posic;ões cO"nunist'lS,
atf'.cf\ndo elepÇisi.tos de m'J

nic6es e' concentnv�õ:'.s mi·
-

4 caç% bornbl:\i'c1e.L1'OS litrrres ,em ·território elo
noite·americanos· destrui... .,Vletnam do Norte, Porta
ram as instalações COl11U- ,'oz ele

.. Saigo� LTlfoTlU"u
n�stas ele' racltl r a T30 knls que durante a' sel'nann que'
ao sul de Hanót (')s: éontt\'r"'p'asshh, �ip� ,l"'l1i.erio· . 600"
nist()s vietcongs ataC'1rmn

.

vietcongs, forani abatidoll
por sua vez, com mo r:.!.ci , Í1êlS opoi:oções ' dce�mvolvi-
1'05, pÓ8tOS avam;ados sul- cl<lS sübaelo e d01.11ingd.
viet,np,.111i�2S localiz:xlos a Cac;as-bombardei.ros. nJr-

�r.;8 ],111S ao'
.

sudoéste de te-americanos, voltarain l�Cl-
("liC-;'11 E' '1' ,r/;,.'s11·,·11;'ton p
......,. _,:".'.J,.. ,_I1.,t: '\ .... ,. _ ::::� '." .::�

DG]f2�q c1i<!persou' manifes
tnc80 de 20' joveris- que trn-

1,3.1':1'11 bloquear a avenida'

Pensilvár::ia, em frente à

Casa Bnmca,. protestr.n:1.o
eontr". :ot politica

-

d iS Es-·

t'1c1cs Unidos no Vietna'''e.
. Os./guerrilheiyos do' Viet:
Gong, limitaram·' suas ativi·
dades nas últ�mas '24 ho·

M. 2803

àqmila
. asiático.Resp. exp.·

I 10-8-65

'. :!nt'elizmente caiu em n�ui
tos' momentos em passa-

'--------------------_._----.----

.
(

A'tenção
sio.

Prepara-se alunos para exame de admissão ao ginü-

� ... ...:.- ... _ .._--------- �,---�.,_.�- ...- .. :.._"'....... _ .... -_-

I,

VENDE-SE
1)1),. tcfrcno em BOM ABRIGO,_p.:'óximo ao .l'a··. pj·e·

(�O c}�,��b.��e'cle, IDndeim; i:i rua Santa Ro·.
:OH (Coloriinha),' Préço Cr�:; 900.0CO. Trat�r à rua José B'.1i

teux, 11.0 :�. nesta.

Naçào 'd') sudesfe

�

Ire
\ -

I-Iolancllu:J Santc.s ( i>I[']fcd-
sa): 2,0 Tes.oureiro -::- Jorge
Colares (Lojás cotaresr:

.

Diretor Social' _:_ bom",ú-
.

co Falesí (Odalisca); Dire-
.

tor. ele Promoções r= Hélio

Aragão (Lojas Sela).

MANAUS - O CDr,
Manaus elegeu e empossou
sua nova Díretnrín, arsirn

constituída: Presidcpte
Carlos Alberto de M':ne7.: ,

(Comarsa í: VVe F"' •.�';iden I'"

N,OA
LU::)' Q il:�l.).l·:)\'Ú",·�" _C\L; r ';-)rlJ
':.;cuL� r uma l'e,:�t .·lL,,\�jc . n�)c

ex .. l1Q f�.nJ.., cf"tt1nd J U '�)C"

:�t.nB..genl lev:l aquela surra

t;:e .. ··l(?lldi,. (b m'l',"" �. "l

.':" � tinliG esta paixão fa_
, balosa.

o p" te

p ':s

cl�)sn -

-por parte eb estória
seria cansaavo e

cc::::súrio
.

rn)i!i
para situai� o· filme.

Conv_em elugià se b.Jm
'q.ue não é nGssl) ·.feiti.�) o trá

brdl10 de JeHn�1e JH Jure u

que é uma ;:\rtista tarimba
'da para êstes pr.péis, deven
do "10 diretor parte rlp, fiel1

'. ,nérito.
Para finalizar diremos

que .0 filme tevo vi:lor e

portanto deve ser visto a-
.

( .
.

.

pesar de suas inúmeras fa-
lhas como já. falamos ,te·

i1hmü sido talvez devido q

[Jouca experiência do dire
cor etu focalizar· um temO:
com' realidade para o dne-'
ma. Mas, podo-se

. esperar
clêste diretor obras de gran
de vulto p'ua o futuro.

'Jorg'e Roberto. Buchler

Ministério da Educacãe e Culiura
. >

Un�1f�rs,idade. de Sanfa Catal:ina
I

REITORIA'
SECRETAFÜA GERAL

DIY�SAO . no MATERIAL. \

i,e a fazer· novos 'e' arr?s-:;
dore·s. ataques, contra p,,:si
c;ões militares. estr!:J.di'ls de'
ferro e ponte!'; situadas no

Viet!l2D1 do' Norte. Os co·

munist�s, por sua' vez. efe
tuaram novas ofen'sivas
·cont.:.':l Os sul-vietm)J"üt�s ..

no delta. do rio Me·K:)n1o
ulili7.ando m

.. íu'ls de fabJ"Í
ea,c;ão soviética.

r�J)ITAL N() 19;65 ." .

CONCOltlWNCill FUBLlCA'N° U!/{jj
Torno

. público, para' conhecimento elos itítereSS'ldo;:"
rque se acl�a. publicado no Diário Of�ial do Estaelo: écliçlio
de 4 do agôsto de 1965, o edital n.o 19/65, referente à Con
corrência Publica n.o 1-11/65 para aquisição de material de
construqã:o desÚmido à Faculdade ele Filosofia, Ciências
e Letras da Ui.liversi.clade de Santa CaLarll13.

Outrossim, esdareço aue' a abertll1'a da cOl1l:orrênciu
estú apraz':ida para às 15,00 horas do dia 23 de agosto
1965.

, .

'1'"" !li . ,

Informações à rua Júlio �lVIoUl:a 1)..0 16 ou pela tele-.

fone 3137.

j

c'

Divisão do �aterial em 6/3/65.
.José F\ortkalllp Diret.or

I,'

': .',' �.' � ft.assa \o\a.
\ ..

. ;tttta\�men\e a. •
,

,.._ u",. 'lln'f,;.�u� � • • •
• ., •

pe , I ,�I\I ..",,,· .

• ••••.
.

,. nara "0'" ',' .... · � • •.• • •
·

. .

Mais um mo,,�.�.�.... � ... · · · · · · · · · ·
· · · ·

· · ·

....... , .
.

' .

. . ,
.' , ,

., .

.

, ,

'.

\ '

\.'
"'I
\

����������--�·t����--·--,��·--��������������---------�--���������=-�����,��",���--,�������������

k, •

� "

- -

-..
,. "

.. � ,:,'Ç:-13��);�t:�,,·

ele

(BHl::'sl RGUpDS); i 1.0 Se- Waldery Sumpaio Cav.J '1)

,cretário - Manoei ;RodrÍl·· te (Morcly Magazíne r; Di e

g1l6S (Rel.ireseritacões Bs],'- tal' Executivo -t--; 0:1e111<)r F.

reto): io- Secretá�io '�C'1:r' dos Santos (Sardinha &

los Pessoa (Exposição Ave- . Oia.) Diretor Juridtco
n1-:1.à. \; Lo Tosoureíro - An-. Dr...Hamilton 'I'rígueíro
tônío Oliveira (Benjamin (Milane Magazine}; Diretor

Alves); 2.0 Tesoureiro - Economico - Dr. Antonio

Iornar Cavalcante (Ico- de Mattos Areosa (M'IttClS
filrn ); . Diretor Social ' Areosa & Oia.).

CLUBE DOZE DE AGOSTO
'lViés 'de Agosto

12; b .J antar ele Coníratcrn.za-Dia

j).

çào
Local - Sede Social

. Rua João Pinto

Preço' Casal - Cr$ 5.0';(;
Individual - Cr� 2.700

, 'tl'

Baile de· Ani'versarlO
Inido 'as 22 horas
Local - S.sde SOC:ê}J
H.ua .João Pinto
Mesas - Cr$ 10.000

Orquesira - BaldoH
SEDE /BALNEAIUA'

·Dia 1t1/8

Dia 21/8 -'_. Festa CiE' InmiguI·aç .•o
Parque Infantjl'..

Tarde Dal).çan-ce
15.00/19'.00
Infantil

So.rét: _._ Irll(.:'.o 2:';

. (Traje-Esporte)
Orquestra _-' Clube Dcz.e
I ' A, '

ÜC AgoslO _.- ,:·\..presc:nta·
c';" - {J'r,c;a-'o ri' (t.1'0· ni ."
�
u.V '- (.:J. \..

.

J.. •. _,._.\,. ...

.

S
�,

C'····· R'A , ...CO E "1 � i\"LiSTA. PAltA .dliR· �� J ..I ,:i�J.'

;'i� n DE.;.CONFRATEHNIZAÇAO INSCEl
.. t/'U 'NA SECRETARIA (NOVA SEDE) f

LAR DO CLlJBE

.'

• To "�

Instituto de Aposentador�a :e Pensões
,
dos Empregados e�I r.ãnspories ..

e Cargas

i2-8

DELEGACIA ESTADUAL . EM SA�·iTA
CATARINA

r"':Dn'AI� DE CONCORRÊNCIA PÚBLiCA
Chamamos' a atenção dos interessaclof

p�:r.a o EDITAL DE CONCORRÊNCIA p'(:·
PLICA para aquisição de MÓVEIS E 'UTEN
srtJeS c MÁQUINAS E ACESSÓRIOS,
�u bh1ado no DIÁRIO OFICIAL DO 'ESTA
DO. edição do dia 4 de agôsto corrente.

.
A concórrência será realizada no di�

Ú> ·de.agôsto, as '14,00 hOl'a�, no Gabinete di
De�,egado Estadual.
Fjoti�mópolis, eUl 4 de agôsto d,e 1.965

. "Valter" Mello -
]:�.;esiciente 'da' CelTIj_<;;sào. 10//8r.5

.'

/
.

�

Balneário Camboriú·
Edifício ATLÀNTICC. eJi1 condoHnI1lG

consagrario como o mslhull c mms belo cié'

JJl;áü:t Apartarncntos pal'f:', pronta entrega
dêsde C1'8 '1.000.000 de enírud8 e rrcsta('õ'_�
mensaiti cie �_$ 1;)0 mil Vendas no �.ocal �orp
DclHatnrrr. .

Ministério da Educacão' e Cultura
Universidade de S�nta CatfH�na

F,\CULDADE DE ODONTOLOGIA
. ,.\VISO llA SECRE'rARIA

De Or-d.8U1 do Senhor SecJ'etá.1'io, comunico que se e:1-

contram à disposição dos interessados, p"1'a 'bntreg-a, os

S("<Ju:.Ultes DIPLOJ.\1..<\S. DE CONCLUSA.o DE GR.illUAÇAO:.
,

. Lo) Da turnm ele 1%1 - Ze:ferii10 Sieg-a, ,João Pio

J<1.ucl::. José. Afonso Ribeiro Ramo,,,, .J05(\ I.tamáti.o de SÜ;
Hélio Silvio Pinto 'da Luz, Iara Odila Noceti Ammon e

Martl.p..ho Dall'Oglio.
2�0) Da turma de 1963 - Ilson Jose S':Jares, Rogério

Her...rique Hildebr'ind da :Silva, 'Raul Fernanelo Klein,
Odrac�;r Antônio Cubas, Mal'ilia Medeíl'Os, Maria Izabel

Bellaguarda, Marci.o José Hodrigues, Manoel Américo Bar
i'os Fi:hoo Lotaria Boek, J�U1e iVlal'is de Ollveir:l, Guidá
Primo. C�ssol, Gls.dis Braga, Gidon Nyland, Djalma Mario

Vieira, Dalmo Tavares, Da.rcy Zani, Cmiu'l Maria 'ÇUavan, .

Celso Costa, B01100itO Lima, Almir C10ment9' Cunha, IJul
�ícles Hartmann, Telmo Cascaes' Pereira, Rosita Dittricll,
Helenita Caldeirü da Silva e Cléia Maria Probst.

FlarianÓpü!is, 6 de agósto ele 1965.
l\Taria Therczlnlm' Prudêncio Colluço.· - Setor Exp'3-

(jjente Alunos

Visto:

..

..
'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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'Debutantes do Clube' Doze
Dagm'ar )Heidr�sch' Ileite Rainha

I

•

DEBuTANTES que desfi
larão .nos salões, do C).'lbe
Doze de Agôsto próximo
sábado.

,

rolé Faria

Lucia Abraham

Angela ,Maria Pereira

. Ana, Mari'1 Machado
Mello·

de

• • •

no Espirito Santo, às onze

horas do próximo dia de

zoito. Os' convidados serão.

reoepcíonados ,no Clube Do
ze de Agôsto.

•
AS GAROTAS Radar ,de

Itajaí, serão indicadas pelo
cronist'1 Carlos _Muller, da

Sociedade Guarani, daquela·
Cidade.

I,

"

'

Por Urnversttáríos C8, so- , ESPORTl): E FUGA :o�
cteuaie [;1'",s1.e11'a ele De REALIDADE ';

resa lia Tradiçio,' Farul.a
f. Propriedade_

'

(Especial, para Q Estado)

Luiz S-érgio' g",limeo

,
"

,

. Há alguns dias .atrás, a

"P,ós
'

a. 'leitura do jorr.,ai, cu

.. lã. notícías eram partícu
Iàrmente. graves fui áté
um' _l:jal' tomar 11m lanc,he.
SeÍlta:i1do�me ,no, fun�q' 4�
f'jtabe�eclÍIlEqU)i eómeeeí ;�
I'�f)átat em' um '�po

.

, �e
pess��s que di�cut!ânl' a�l:'

,
., ..' .:" 0,_,,··1.. .'

madamente. " ."

: El'Rnl to �t>s' homens já
form!idos ,� al�IÍs

.

·mesmo

caminhando pâra.' ao V!fl.li-
'cê.

,"

,

.

Embóra
.

não me fosse

possível escutar o que .dísí
am. .procureí ver se pelo
'tom da conversa e anima
ção, eonseguía d. scobrír o

objeto. da' mesma, Certa":
mente, "perseí, díscntem sô
bre 'a última tneursão" dos
'. .sul-víetnamístas-norte-a
merícanos. sôbri: o' ViE'tr.nm
do Norte, ou .tratam do 'oro

bleml1 grave- do bloquelo. de
Berlim Ocidental, peles rus
sos: "Tal fato pode ínclusí-

Festa da Nossa Senhora da t�oa/ -

,/

..,

EDITAL
I '

JU,IZO DE DIREITO DA

CoMARCA DE BiGUAçu
"

o.'

Edital de citação, de

'lpteressa,dos, inCertos e

desconhecidos, ", com o
, p��:to ,'de trinta (�O )
'. dias.-

.

"

() Dnutor Mn.n'lel L�bão
, :Muniz c!le Queiroz. .1�iz

! .-de ,. J;>ireito ' SU"'$·,..t:'to
éni exercício na Comar·

�ca, de' Bitnt.it;u, na 'for.
ma da lei, � ..,

,
,
,
-
J

','I'
.

__ Hav�rá ônib�s da ,�m�,�êsa Rib�iroJ;le�, 1\0, �!ii-Ei(l, .

f;' !fi 'H��.,,,,2,oo-.. 15,�,,,e(.lB;1lG Mefts'1� do!'nfilgo, Ub:I�� ,a
III' partir das 7,00 hors, de hora em hora, e, partín4o� dO;' ,0.
_ to, no Largo 13 de maio. :'

"

:' :,:

• Durante.os festejos, terá: - Serviço, de Al�fá�te,
F-ógos, Café, Bons churrascos, Barraquinhas e etc. "

• Agradecimentos pelo vosso comparenj,:""ent,et
• ,A C()MI�AO" "

�, '

•
fi.
II
•
II
II
II
II
II
II
II
•
II
II
•
-
'.
•
.,
'.

,
•
•
,
,
,
II

. '
'

,

- Padroeira de RIBEIRÃO DA ILHA - Fpolis. - 'S{;.'_--
- 1965-'

_".

'FAZ SABER ,aos , que °

pr�sehte edital vire:n ou

dêle :conheci'J'.ento tiv"'re"'1
que ) oor Parte de E'1ÍT,)IO

FLORI� AD,íUANO, c�

sado,; la:vradQr: Q.Qi;1líc1liR:do'
no locaI 'Areias" nêstê mu

nicfnio, foi reO,uerida uma

aç!io de usuctJ.Pião l,)ara. lé

galizar seu domínio sôbre
um terreno. sítuil.-do no,-lo
càl acima menciona,G.Q, p,om
a, área de majs QU t;ni<>n')s
150.000 metros 'qua.drad"s',
medindo

_

100 metros de

�rente com 1.500, metros de

fundPs. limitando-s,é aC) Oes-'

te' com Travessãô 'ck Laran

jei�, 'ao Leste com, Fr'lncis-
co Jacinto, ao' SUl com' José

N.ABOR S:CHLICHTING. AdrlatÍi e' ao 'Norte com
Teodoro Co�ia. Feita a

Bénefidamento de Madeira, Esquadl'ia e MteiatOE. JUstificacão 'p�Vià da lposse
de Cerâmica -, Esquadrias sob medida - LamQriS,M�er'

. fbi a' mesma jUlg'lda p":o
nos para finos acabamentos' - ,Alizares dôs máis ftrla cedente 'poi' sentença.,E,
dos tipos. " ": ,'. ' ,,:, para, ,que 'eJ:Í.egUé ao coIlhe-,

Rua Ce! Pedro Demoro, 1921 _:_ Telefone 22-91 ':;..' Es '

, c��n_�o d�,s 'inier�sados e
treito -

F�orianÓPolis. � Santa ..;at.ul"iJ,la ninguém, .pj>�sa alegilr i�nÇ>
,

"I , rãIieia, mandou expedir ti
----------'-------..__..,.....�,---.--- preseÍ),te' Edital qUe seri,

A;'

ai�do i.
no ',ForUm desta C•.

miréa � pÚblicado, na for
ma da let·

,

'Dado e Pasj,ado nesta cida.
de de BiguaÇu. ao� cinco
i:fuis do mês de maio do'

ano de mil, novecentos e

sessenta e cinco (5i5/1965).
Eu,

'

(a j MaTai ' Romãó de
Ftiria, Escrivão do Cível_, b

d�tilógrafei .

e subsc'"evi.

Blgu�çu, '5 dé'maib âe 1965.
(Ass,)' Manoel Lobão Muriiz
cte -QueiIOz,. Jtrlz Sl.tbstituto.
,GOPrére cOm o original' ah

. xádo' nó Fbrum aeStl\
<

Co

nia_rca.,Dáta SUPrla:,.o Es6ri
vão. Araraí Romo de Faria.

.

� �

,
"

Fernanda Oliveira

Janete Maria Bartolomeu

N,eusa Grisard Pessi

Sônia Costa

. Tânia Slowi�sky

Glorirthà Santos

Sôni'l Maria Oliveira

Rosani Baue_r Ramos

Helena SchaeLer

Gloria, Maria· Vilar

Mari� Izabel Mosimann

Tânia Zadrozn�,'

'Ana Dim'1tos,

Miriam Rangel
•

carme:n Car:(>es Meiril.'

Heliane Guimarães,

'Vera �ussi Stetan

Ligia Couto Oliveira

Leatrice Mussl Maia

1,!:lizabeth Silva

Sandra Krauss

::iMira Silva

Vel'a WoloWiski

Lenita Massignim

Ana Maria Kitschner.

EliarIa Stanul1

DAGMAR HEIDRISCH,
representante d,e :i31\rlneil�U,
foi eleita RAINHA DA CER·
VEJA, no �io de Janelt:o
no 'II Festival da Cerveja
promovido pelo Centro CSl

tarinense da Guanabara. A

bonita loira blumenauense'
participou naqueÍe Festival,
,numa pr,omoção da Fábn
oa de pases Medicinais
Cremer.

ESTA' previsto para ama

nhã a chegada do sr. e'

senhora Almirante Héli\)

Garnier Sampaio (Beatriz).
Don'1 Beatriz, é a Vice Pre

sidente Nacional das \Ban-
'deirantes. Serão hosped"!s
do Sr. e Sra. Comandante
Heitor Pleisan Filho (lzi
dara).

NAIR Espíndbla e o Dr.

:Arnaldo Severiano de Oli-

veira, marcaram encontro
• 1).0 altar da, IgJ.;eja do Divi-,

ONTEM o Lux Hotel,
,fereceu um 'Coquitel à. de

,
, butantes do Clube Doze de

Agôsto_

O CORAL da Universida
. d� de Santa Catarina, em

Sã,o' Paulo fez sucesso no

Te'1tro' Municipal.

HOJE no Rio de' JaneirQ
no Copacabana Palace' ----'-

terá inicio 'do III Simpó3io
Nacional. de' Turismo e b

I Internacional. O Prefeito
., Paulo Vieira da, Rosa, pir-·
ticipando daquele, Concla-·
ve.

Dias 14 e 15 de agõsto
PROGRAMA - CONVITE

l} - Dig,"14 - sábado - ás 20,00 "horas ...,..' Sta. Mis� e

Benção solene.
'

,,' '}," '

Dia 15' - domingo .,-:- ás 8,00 hs. -, Sta. Missa com co,.
munhão, - ás ,19,00 hs. -:- Sta .. MISSA' FESTlv'A� 'e :48
16,0 hs. - Pro,cissão com a imagem da milagrQ�a ��
NHORA DA LAPA; e, em seguida, o Encerramento..
2) - JUIZES FESTEIROS: -"
1.0 Juiz --:- Sr. Ramyres' C: da Silveira.
2.0 Ju� - Sr. Cyde A. Heidenrel.ch,
La Juiza - S):"'1. Ibrantina S. Heidenreich, e

2.a Juiza - Sra. Dàura C. da Silva Althoff.
.

MORDOMOS: - Diversos.,
'

3) .:__ NOTAS: - Abrilhantará as Festividades, a tra'cU-'
donal B'1pda da Sociedade Musical e Reer�ativa "LAPA�
I . alo "

. ,.'" --
'

"

�, "

O DR. MURILLO PACHECÔ' bA
MOTTA comu�ca aos seus clientes �' a111ib0t
que instalou / em se� CUNSULTORIQ, t�..

talmente remodelado, sito á RUA, rEI..JP�
i SCHMIDT N. 38, completa �pa�é1hé?;g,�ril
impo�·tada, da ALEMANHA e d(st1n�g.a'_a;" ,

DIAGNÓSTICO ,PRECÓCE DO -ü��En
GINECOLÓGICO E DA MAMÁ-.'·�

,

HORARIO DE, CONSUL'1'AS: ,: ,diur��·
mente á partir 'das 16,30 horas:'

. ,.

31:8.6-,)

,

,

.'" ..

..

,� ...�:�;._. s-.�t�
, �·�t·t-t:!·*

A ATRIZ Cláu�a Cari1ii.
na:le, está ocupando as man

,chetes dos jornais e revis;.
tas �a Guanabara.

CIRCULANDO acompa-
nhada da Srta Neusa Z�e
'ti, (>' Jornalista carioca, L1,l- �

.

ciano Zajfil..

-yÉDA Silva - Ra�, do
Atlântico Cat.!trÍllense 19õ4

. fez parte da Comissão de

'Representação do. Jornal
Radar na Socied'1de.

.

� DIRETORIA do Clube

Doze de, Agôsto, convida0-:-.
,

do as debutantes do Clube

Doze de Agõsto, .' para 'o

Jantar de Confraternizaçãó.
programadO �ra· amanhã
na sédc: da Rua João PÜltO ..

Carflisa� :
- �áqu�tas

Shorts
'

..
, C�tças _r') r :,

,

,
.

.

)'_
..

�UA ,FELIPE SCHMIOT, 42 " Fo.NE, 31'71 ,', 1

FLORIANÓPOl is

O RADIALIST� Aldair.
do Correspondente Cimo,
será submetido. a operação
cirúrgica no Hospital de

Caridade.

O Dr. Carlos Curt ,Za: ,

drozny, é c'lndidato à Pra-;

,feito de Blumenau.

A SOCIEDADE Guarani
de Itajaí, marcou para o

dia desesseis de outtlbro

,próximo o BRile' das Debu
tantes 1965, Na mesma d<\-"

ta, será realizad(_) -o B'lile
das Debutantes do, Carlos
Gomes de'Bluiner.au.

NA residência do S�. €'

Srà. CO"1and'1nte H"itor
Plisan 'Filho�, a senh"'ra
Beatriz Samoaio..!- Vi�
Presidente Nacional das
Bandeirantes, re�eberá as

bandeirantes florianopoli-
'

tanas.

ve desencadr ar a guerra a

tômíca ...
Lembrei-me t�m'bt-rn que

poderiam es .ar ccnve�::'[L.

do sôbre o violento terr,,
moto ocorri. o, na vcspera
no Chile' e que causn.i enor

me número de mortes além

de dsíxar desabrigado 'mi-.
ihares de famílias, Pcderi
á� aínda estar

.

abordando
tantos ê tantos outro-i pro
blemas de que nossa epoca
é pródígà.
Acabado o lanche, pas

sei vagarosamente p.Ia rfl

da para perceber, a.fi:1.1.!
do que se tratava e 08 pu

nha tão animosos.

Qual não foi a m.nna

decepção e surpresa ao ve

rifi:,c� que' aqueles senha

res díscut.am como erran

ças sôbre a última 1J"',r�id'l.

"e futebol. E o 'faziam. se

ria'mente... /

, ,Aliás, cr.Io rnes:no (p€:
a única co.sa que ,32 encv

ra com seriedade ho:i _} ern
dia é o esporte.
Criou- se em torno .iêste

uma v_:adadeira �l"nla:!c1a
de, excitada, frÍvo:a, sup0rl
ficial e dcminadora.

Campeonatos, tom· :83,
competições de tôda a (\1"

dem 'e em todos os ni"eis

�antéll1 u�a multidá:J c:,n

tinuaménte excita:\a e en�

golfada.
Esta mentali 'ade é ::om'

pletamen te ten d "TI (:]. r;;33,.

Enquanto cr�a a:1tlpa'ia
pelos sa_lárfos eleva" C3 °1 f'

dirigentes d,- emprl;,3,'1., pro

fesso'res, etc, 'vêem cem

bons olhes az somas' ".stll<

nôrÍ1icas ganhas pe:os pro
f!ss:ora's do- espcrt!::. Es�E'S

são verdad.eiros cleul:l: S c co

mo tais cultua::los
Não estamos a::::ui co'�de

nando o esporte rmeiuay:to
tal, mas somer.te il. :11a',el

, ra e a posição errad<t 'ILlS
êste ocup� ho'e em cl'a,

O que é triste, é êS,i'= ver

dadelTo delír: fi, êste ,cem _

oIeto fa:--ati;::mo qUê, cerca

J esperte, er'Qua-:'to c<.::.,> __ •

te-:-se o dEsmorona:-l't?l'to

'.- .._-

Ida família, o embru ,
,

mente da juventu.te, a

rupç.,ó dGS costumes ii �

pro, ação' de íeis ,.,JJ 1

tas.
�l.ql,lánto ,adultos' e ClL'

anças, de tõdas as concí

ÇÕeS sociais e níveis h:r,e

Iectuaís, gastam' o melhor

de suas energias, c;ie seu en

tusíasmoe t��Rém d� SU3S

preocupações" cLm, Ô, espr-r

le, OUG.cs h� .que ira ../a

lham 2. Iu.arn com sertsca-

:.te, para a ímpla.itaçao
trtur+r :

=ua causa. .os

comunistas.
""""'-,,, cem upla .10'lltr'l).�

I u.ao.a.ca, mas COer�ll:.e •
part.r '....... 4__�_

_ a 19L.ah,aÚe (l08 llIHl1e••S,
e SaO coerentes com es.a

.dcutrir.a ; vivem de acordo
com' ela.

-

'-'lucrc'm cõnstruir uma so

cíeaade ígualítár.a, uescru
índo a t.i1...:1ção' a rc.u.Iia
e a ,propr-_c.:.aàe, pc!'S"gul�l
do a rel.gíáo e preganuc o

a.e ísmc ; e encontram ca.ni

nho Lvre para 1851... Os não
comUIl_stas estão entl"I!!',ldJs
e iludidos com d. us cam,pe
onatos esportivos e CLncur

sos de QelE.za .. _

Trata-se de uma f11gU, .le
respor:sabili ade que tod(lE
d.veriam assumir, conl CID

_pe�,hc" La ae ...esa 0.1..$ valu
réS fUildamen'a.s e ape�f�i
çcame:lto 'de nOS.:ia c,�iLza
çáo crLtã' e no' co,�iJ,:te
3_m tr.g.,as _e SEm q'lant'l
acs L:�nllgGS desta mes.'na.
c:v:U,ação .

"-,-s,a _ uga da res_.)/.nsa J:;
'lidade e/:..a l'éaL,�a'.l�, no

moml�r;.to trágico e decisi'�
Lm que' atrav _SSal1l '�:;, e

,uma vE.rda":'e:ra traiçi!.1, in
d:v: ::'tml e coleti va ,i! d�
mo� stra o es':r:br·l.11e:l'OO
e o ,a2.�O d'outr.ná'L"_o' tm
cru. se el':co::t;a o h')!1'l€l!:1
mo':erno.
Na época de decar!,pu:::_a

do povo romano, os Ces:'!.
,n,s ma _1 tir: ham dócil a pIe
b_e ,turbulenta com r.:i.o L

Hc5e basta o cIre),
.

_

PROTEJ.-� seus

OLHOS
':<, �.,
_ I

use óculos I

bem adoptados

otende,nos com p.xotidõo
suo r�éelta dá óculos

ÓTICA ESPECIALIZADA
,

.,

MOD�RNO lABORATORIO

�-----�--_l:..._.�_.'ro------r'------

F tÁ,�·1UlAS -

'ConfeCCIOnam-se fjamula5.· lnformaçõ�
'lé8t� Reciàçào CC�Tl OSMAR ou pelo t eie{ot�1l?
" - '22,

--------

Agente UL�idl úC: a1ropnedade
IndlJstr Idi

r luup
11\ ..:'

�atJ, lHIUlt;� "':,UE,,-, \._ ... .i.. • ".u" J.\. '.:::Sla l.k!i·.!":l·

mento m�iglll(;,� tr'aSt�� dt prup:.�ganda t metr.

h. "-\pllf! il�Ot--!�
Ruo Tcm:lli.�

CLnica
DRA

Odon�o;ógka
'

IÇARA MAPTA NCCE'l'}
CI�nic� e Prótese ,'/

Atende sras. e crianças.
hora marcada.

sóment�

Conheça os 'últi,m�s
I

laoçamerito's

IICIIEIOI
A ROUPA-ESPOR'rIVA MAIS FAMOSA lia MUNDo :

NO SEU �EVENOEDOR ,EXCLUSIVO

CAf__- \"JO'DY

17.30

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Na segunda fase dos tra
balhos, o que ocor,'('11 na

sema,na 26 a 31 de julho,
foram debatidos us do\!u
mentos bá.sicos refere11:;ps
aos principais, temas 'da

agenda prepara0Ds por
,consultiores especiais, bem

como tratados, em prOfu'1-
didade, aqueles aspe'�,os das

experiências de pttnejrt
C'..��a gratidão' as bondG�;r.�. menta, estadual qU'3 des-

�_\..s Leonardo 2' Caraoso, En- pertaram, em I?lenári::l, mai-
'

'f
. ,.

cl "M or in. t2rêsse da,s entidadêS
_ -_:�::; ,UDClOl1ar:os a ,a ter-

participan tes,
,

'
• .!_ :rtra" e "Hospi4 aI de CH- Par,a êste fim, foram oro

c� �.-r::':;:ção e confôrto que "111' . granlli.das cinco Me",ls Re-

dondas, que reuniram os

representantes das F,egiôes
Norte, N_ordeste, Céntn

Oeste, Sugeste e Sul, res-

pectivamente

Desa�a�eceu em Santa Catarina uma de suas figur.as
exponenciais.: ?thcn da Gama 'Lôbo d'Eça, o Othon d'Eça
,de tantas p ""1 8'S de poesia a prosa, esta. impregnada
sempre é'a rua :rremed:ável 'e faiscante poesíã. Magistra
do, professor da Faculdade de Direito, presídenta 'da Aca.
dem a uf arir - 'e. c.i.e Letras, Organíza t'or do PEN Club.e
de F�orünél 3'i�, conterencísta, "causeur" torrencíal 'E'
fascínante, colecionador de preciosidades artísticas em

que pre, o�' a am as velhas porcelanas portuguêsas e
Ilhctas � -Q'hO'1 c":Cça S� díctínguía ainda como um

grande ser Ir mano, marcando sempre gestos e. 'Palavras
com sua ccrnp; )�nsã.o, ingenuidade e grandeza de verda-
deiro posta.

.

"Ho Y'�" I\lp'a�.", H1.Tro de nrova ou= ',"'h]"�Oll hp
poucos 3",(:S fi"(Yl,'t, com poesia rara, praias catarínenses
e, com 801'''r ríe '.ade e emn-ão, a vida, o drama E: a morte
de praie ..os e r"scaiores. Com êle, Othon d'Eça. enríque
ceu a nossa '2r8.s�a Ir teratura marinhis'a e deu-r-os, em

livro seu ú" "1r "'f'1"'0:me'1to, Em nilal de sra brtlnante
vida para i,a 'e súbito. Como presidente da Acadex;nia Ca
tarncnse '8 L 'T8-S, Que reergueu há vários anos, atuou

�emlJJ:e: 'lQ- c 1 '-1 mosqueteíro. Escrevia cartas, lançava
certames r ,. c') 'i", assembléias,

,

írrad.ava
.

entusiasmo

Stve';ii: F. ":_''>, sempre o gentleman e o amigo.
Reco �n-o I'''t última vez que o vi, -prêcísamente quan

do, em fi"s é'e 63 e como uma homenagem da Academia,
me recep�;o"ou na sua bela mansão em Flo:r.ianópolis.
Recordo aquêles salões pejados de obras de arte, a gran
de mesa rei) Lf de manjares catarlnenses, as" przsenças

ilustres, ,.,.,,,to o :2 S Ql1ais as de Henrique ,Fontes' oS Nereu

Corrêa, a p 'C' ,'< a fratel'ra de Othon d'Eça cintilando ao

charr-pal"ha fl o S8I't:mento de beleza da "'ona-da-casa; a'
finura, o er",,,,,,Lo e a inteligência dE:! D. Hilda Pedreira

Gamá d':Eça, Ui la das mais adniiráveis companheiras de

um poeta eIr (!_ TIQ'uer tempo e em quaIé!'!ler· canto 'da

terra, A ela UjV' o nesta hora, meu comovido ahraçp.
(Transcrito de, Mo L. !la 'literatura}

A farní11fl ,,1., �°'"1nro lemb"aÇla

lViARa" :r,ft.3 DCRlES DOS SANTOS' MELO

FI -

pS� .

]:�gno Vieira e fjjhos vêm
-:.;' ::: :r�Dr seus proÍundo5 agrade·

, '-::8. MUra0 Pacheco d8 ;\.�

",r :_'�ma e Cid Gomes pela Cê
, : -" 1'_0 com que atenrhram SUe

"
'1 e r:1ãe IlUda Teodoro Vieir:�

� -T�=-cu!�rmnt.e, a.o dl'� Holde,
-

::_C :,12nez::s por tê-la atenddc
�o durante os últimos mêses dr·

CÍncn':- ,

C1 :<;:',QV .•__

dic:="ç--::'o
queridê' (

� a;-::�')�
mé:r O.:v _

E"I _

Irr:J.ls;
(

lEU
. ,

nl.,-

]c 1965.

l iY'Jf:_;ndal1'lente s'.?nsG bfiz:)
....O-::�l o seu faledITlEnto, v'(mda cone>

..

� -

p

trc.T.SC --

-:: <:;7-,::;, �::;2':'SOU e convida- os parente:
e anig � ..

, �, 2,sf�st:Tem a miss� de 7° diél
a 8fT C" _ -.rr.2 SEXTA-FEIRA. dia 13. a:

7,3C h.- :"", -_,'" I--;:r2ja dé Nossa. S�nhora d·
L01:.. ..::l'·� Co

"" -

'" Lu�z, no Bairro dn Ag!onô·
, mi::a.

p, . 1 • r .2ste ato de fé (!r�stã.
os mais E .i�� ,:rGS agrad((�imentos,.

(]2/8)

anfecip1?

"c A M" d 70 D'""R1 'li"<
.

' i�,

_ Ü J , ,;., e � ,,,.sa e Ia

Brido�I ' ",
"'"

I""

JD r'l"')1.q�,prf\l..; '�J \1 l.lA �-' t

r'

a ce Júlia Gevaerd Bridofi,

r� �o'p",!'dade, convida a todes 0<

S"',-:-- '�;:---� -. ',- _" F CT1]<!OS pqra a, mjsia de séti·
me c.':,:, r- � '2':-'á :e�ebrada na Capela do Se,
E� ('.j.' r,,·_ -

ro'i,"_S dos Aflitos, sexta-feira di:-
'14 (1o � 'wp

_- '-'''. ,8.S sete (7},. horas./
r

'''( l!s) 9 de agôsto de 1965.

(11/8)

,para

�OFTLT :t\DO
Estudantes.

c � ...� ') l'�'�3r1:9nte novo, com ó�imas a�<r

rrlorj8(';:;P� c:oi.l"é'C1Ú' no centro da cidaà-�......-
�o
'.

l' (' T,'-:lt

sala 4 Tel. 2836
,11/8

r< ,
-. ,
j ....;'--'- --

f i
"

PlaOl jamento Estªdual,
Conforme Já nottcíamos senvolvímento econômi- to da CEPALjChlle, micra- versível a ídéía do planeja-

em uma de nossas ediçõ3s,. co e social, partícípou . o tíva real valor que perml- mento no setor publico,

realizou, se, no perío ío de Dr. Ari K a r d e c Melo, tiu o conhecimento � o de- veio evidenciar, não h:t dú-

19 a 31 de julho último, em que ínclusrvs to. es : ll�lido bate das soluções encamí- vida, o acêrto da politíca

Petrópolis, o I '3emi'1:i.r!o para integrar a suo-comís- das nos diferente r;stados, administrativa do G,;vêrnc

de Planejamento, I�sw.du�l, são encarregada de ridígír falicitando, assim, deut-i ce Celso Ramos que, .por 6i-.

promovíde pelo Centro _ de I ement'a a ser enoamtnha- certos', limites, o estabolccí- nal louvado também <.:l11 um

D,1?;senvo)vimento EC(�1Ô- da à Câmara Fe<eral rere- mente de, normas e pr.n- Seminál'io Regional que
mico (CEPAL) e Banco Na- rentE' ao projete que dís- cípíos quanto à sísteman- diagnosticou a redi.d.a.de

cio "8.1 de Desenvclvlrnent o põe sôbre a nova dís 'ribi1i- tísação e à desejável uni-, catarinense, fixou, em bases

Eccr-ômlco (DNDEI, tendo 'ção de - rendas federais formização dos ínstrumen- regionais, um Plano do

nele tomado "parte uma aes Estados. tos. e' das práticas de pla- Metas distinado a ativa: -

equipe do PLAMG Integra- O I Seminário de Piane-: nejamento estadual. o que, para satisfação 110S

"a dos srs, Hoyêdo Gouvêa ,jamento Estadual foi, íne- Q sueesso alcançado pelo sa, já vem atíngindo -o de

Lins, Oswaldo Fêrreir::t' Me- gávelmsnte, como arírmo.r. conclave' técnico de Petr'_'- senvolvimento sóctc--econ.i

lo, Ari �ardee Melo e Ivo o emérito Prof. AnibaJ. Plik polis, que pi-dvou ji I�re- mico de Santa Catarina.

Maes.
O .referído Seminárlo,

conforme previa a Agenda

�::2:S:::;::�:::::'O Qlaflelo &lHe,'mont, iniciaao ....elato. por ,parte das re-

presentações estad1HtiS, das
*'

I '1"
.: , ·

'

d
' �

�:��:;:��::e�i�:���\ e�� - e,ID,', 'r"S.I.; ',J:!I.> S'Ili Serle' 'e'
i

que o Dr. Gouvea Lins l1lS- , U' U U
torioll. 'as raiz�s;,os ;nét:)dos '

,

�;;��i�:!��:�J2�::��� tORcerIas 1;8' Allérica latina
e j � 'como uma honra à
eb.tide,de catariu<:!usê de

pla'''eiamepto, coube ::t nre

sidê-ncia 'da 4.a e última
sess�o plenária, ao Dr. Os
waldo, Ferre'ira Mel'), As

seSS'.lr de Educação :10 PLA
MEG.

,

mn

Na Mesa. que cOpgreg8u
,

as enti:"ades de planeja..;
meJ'to -, a,tuant�s na Re

gião Sul, c,oube ao D:, A!'i
Kardec Melo, Asse'5s:)!" de

Econ,o�ia e Finança.s do

PLAMEG, realçar aspec:tos
,

mais específicos da experi
ência, de planejament() em

Santa, Catarina. Como fô
ra dE:!liberado na rEllmHio

preparatória das ttvresa3 Re

dondas, deteve-se o expo
sitor .

nos tópicos
.

dt) Plano
êatarinense em que os par ...

tic!ipantes manifpstaram
mais acentuado interês�e.
Um deles - foi o sistema
de atuação do PLAl.ItIEG qne
não se lil:pitava, à semé

lhança de outros congenE->
res nacionais, à f'mção de

órgão 'exclusivament� pla
neja:'or, mas que, hmb<jl11,
encarregava-se,', q ,I a n .i :)

conveniente, da CKet:ução
,dos próprios programa.:;
Outro aspecto que despertou
vivo i!1terêsse dos "semina-

WASH,ING:TON, ........, O
quarteto de cordas C,are-

, mont, constituído da famó

sós mús_ieos da ES'ZOJ.:l de

Arte de Wliriston SalePl,
Carolina do Norte, e do

Conserv::..tório de Música

Peab:-.cly, de B�ttim()re"

CINEMAS
-CENTRO

CINE SÃO JOSÉ

ás 5 e 811s.

Simone ,Moreux em

lillUA E SUAS

GOMPANJp:;IRAS

Censura: 18 anos

CTNE RITZ

ás 5 e 8 hs.

Maximiliam ScheIl

Sophia Lor�n
em

O CONDENADO DE

ALTONA

CeI\suta, até 14 anos.

CINE Roxy
às 4 e 8 hs.

. Rock Hudson
Doris Day

- em

VOLTA, MEU AMOR

EastmanColor
'Censura até 5 anos.

BAIRROS

(Estreito)

tINE GLÓRIA
ás 5 e 8, hs. ,

'

Jeam Marais'
Rosana 'Shiaf;fanno

em

O 'MILAGRE DOS LOBOS

Censura: até' 14 a1103

("lNF fMPÉIUO
ás 8 hs.'

'Jeanne Moreau
- etn-

EVA

Censura até 18 anos

(SAO JOSÊ

CTNE RAJA

ás 8 hs.
R.or.k Hudson
Hiss Cornell Borchers
George Sanders

está r-ealizando uma, via

gem artística de 3 sema-'

nas' vá-r;os 'países da Amé

ric� Latina, sob o patl.'cd
nio do Departamenta de

Estado.
'

•

grama Cúltural do Depar
tamento' de Estado, () q1-UJl'
teto Claremont, sem os ar

tistas acompanhantes, vi

sitou 16 cidades de 4 paí-
ses afric:õl,nos, em janeirJ e

- em'

NUNCA DETXEI DE TE.
AMAR

o ,quarteto inicioa est,a

'série de concertos em Bra-
'fevereiro do ano p1<;s8o({0.
Os músicos já fizera,!n tam
bém viagens artístieas a

diversos países da Europa,
Nova Zelândia, Austl'ália,
Israel e Canadá.

sília. Em seguida, J grupo

dará. 'concertos em Belo

. Horizonte, Salvador, R:oci

fe, Rio de Janeiro, Curitita,

pôr:to Alegre, Mon,�ev. léu,
'o quarteto'" foi. cri::tdú em

1954 el' hoje, apenJ.s lml

de seus integ.ra'ntes' não
fazia parte do grupo ()ri?-,i�
naI. ')

·Buenos. Aires, La Plata,
SaIta, Tuc'l1:man, Sar..tiagó,
Sucere" La Paz, Lima e

Guatemala. ,Finalmente, o

conjunto atuará' no Mi'lxi
co, de a 25 de, set:op1bro.

--- , ..
'

Açbmpanham o quarteto
Robert Listokin, clal'inp�;s

�a.. e Semour Bernstein, pia·
nista.
Sob o patrocínio do Pro-

O quarteto participr)Il do
Festival Musical Int,er'-A

mericano, realizado' aqui,
em maio último. O eOh

junto conhece e exeel',t,'), :tS

obras de eminentés co'mpo
sitores latino-americam's

Venho.através este meio, externar

meu mais profundo reconhecimnto peol àes
vêlo e carinho com que fui tratada quandr
da operação a que fui submetida na MG\h.',�',"
nidade Carmelia Dutra, quando da minha

internação na enfermaria. Rendo nesta opor

tunidade a minha eterna gratidão ás segum

tes pessoas: Dr. Wa�mor Zommer GclJ,ci;:"
Dr. Vicenti, anestesista; Irmã Ieda; enfu
rnciras e aó serviço telefônico - Luiza JO?
na Vieira.

Convite M�ssa de 1 Ano
convida aos parentes e amrgos, para 'assistirem

de 1. ano de falecimento daquela �nte querida, a ceie
,

brar-se no dia 12 (quinta-feira), .às 19 horas, na Igrej.'t·
N. S� do Parto.

Antecipa agradecimentos.

Imprêsa Editora '.'0 ESTADO" Ltda.
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Trajano 12 - Sala 7

VENDA DE IMóVEIS

Fone 3450

dá", a t � !. _

r:< -'ue a conforta:ra.m no do,iórosf. ristas" foi o conc'�rne,nte
ao mecaJ1ismo 'rela:,�ionado

por me: '\ r" ;�� 'e, externar (\ 'seu agrr\:d,e'Cimen· ao contrôle contábd e fi-

to a tê 1�::, ,'- '3 re:::s_oas que éompareüeram at:' nanceiro � do PIam, 011 ::e

Sfpu!ta'" .e ',r c�.a mesma e a todos os qu�, d'f ja, mais particuhrneute,
7 ao funcionament.o da-

um mor.:!r. ,-.p d.e 0utro, confartaram l1esse (le' Junta de Contrôle do PLA-

10r030 trpns,e. MEG,

Um dqs pontos alt::J do

seminário, em sua <;egunda
fase, foi o trabalho cl�s

quatro Comissões T" mi.o:Hf::

Metor.ologia, Estímuh13 Pro

mocionais,: Tipilogia e Fi-

,nanciamento que incluia,
também, o Orçamento ·1'r0-
grama.
Da primeira, cu.ia flln-'

ção era o exame d9.'3 con-

'tribuir;ões concern'e':l',e:; ,aJS

�'nstr"mentos para ar. 3,!i.se

e d'agnóstico - de econo

mias regionais, per<,pectiva
do espaço econômic::> esta
tística e documentação pa
ra o' planeiamento estadu

aI" fez
. parte o Cr. Ivo

Maes, Estatístico vinculado
ao PL,AMEG. Da quartil
Com!�são" que tinha ")or

escôpo () estudo dos pl'O

,blemas ligados à utilizaç'ão
eficiente dQS recurllCl3 fl

nal1.ceiros destinados ao

INCORPORAÇÃO AVAUAçõES - CONDOMINIOS ,
.

, _ LOTEAMENTOS ADMINISTRAÇÃO' .-
APARTAM,ENTOS EM CMlBORIÚ ,

, .

t' bn
- ,

apenas poucos para vender' Plantas e .-
Supel' facilitado - Prontos para mOrar, nes e prox o verao - ,

• demais informações 'em nosso escritório. ,
• RESIDENCIAS , ,
• Cas.a no' centro _ itu� Alves de Brito, .II.O 73 Casarão' to � Na Rua Olegário da Silva Ramos N.o 434 - Vl1a

,
• Seimorial com 4 quartos, 4 salas.� lemais dependências. São João - Capoeiras

Casa no Agronômica: Rua São Vicente de Paula n.o 31 Rua Conselheiro Mafra 132 - ponto' comercial.ou re- _
• _ Casll de Alvenaria de 5 x 13 mts, terreno medindo 11 sidencial - muito valorizado - casa de 3 salas - 3

_
• '

x 33>de fundos. Preço de ocasião: Cr$ 3.000.0ÓO.� oU em quartos casinha e banheiro.
, lIfI

condições a combinar. Rua Almirante Carneiro - Bairro Pedra Grande III
• Rua Engenheiro Max de Souza. 740 _ Coqueiros - Pe' Casa de-construção esmerada com 2 pavimentos _
• quena casa de Alvenaria construída e!Ti. terreno triangu- Térreo: V�randa -, amplo Living - Sala de Janta�· '.

• lar com 20 metros de frente para a rua prL'1.cipal _ Bar com adega - e cozinha. 2,0 pavimento;' 3 quar· ,
,

,Preço espeçial de.Cr$ 2.250.000.
' tos grandes - banheir.o completo - Terraço e ainda ,

• fora de' casa construção com tanque Sanitá,rio e

_
, • Rua Antônio Carlos Ferreira 40 - Logo depois do Pa- quartlJ de empregada. _: Area constrrnda de 150 m2.

•
lácio da'Agronômica ..:._ Bairro com casa de comercio Casa de material nova - A Rua Joaquim Costa 23 - �
de todos os gêneros - 3 càsas novas de madeira --: Te-

'

Agronômica - Com 72 m2 - e habité-se de 2 meses.
,

� :o�.��;.��o�ara
l:tS 3 ou para cada em separano a partir !:�:o de ocasião: 10.000.000, ou em c0,ndições a' combi-

, �
.. Rua do IANO Barreiros --, Município de São José

,
l1li Box - No SuperMercado' (Rodoviária) um box de Casa Ge,madeira - bem conservada"':__ de apenas 2 III

: 3x4 mts. anos - Terreno todo cerc<:Ído - por apenas Cr$ :
" ,2.500.000, ou em c@ndições a combinar. ,

.,' Rua Santos Saraiva 56 - Estreito - Local muito va Rua IANO n.o 49 Casa de 8x9 mts - Forrada - to- _
lorizável - 'Casa de alvenaria - construção esmera- da pintada, com água e hiz, com 4 quartos - 2 salas"

ri da - com 2 salas - 3 quartos - cosinha - banhEiro copa - casinha - banheiro - Terreno todo murado - •
, completo - qua.rto de empregada - garage ao lado Aú�m rie água encanada tem uma excelente água de po' ,
_

- Pagamento: parte a vista.
, ço. - Porão cimentado e com tanque, Preço Cr$ ",.

,Casa recém construida - àind� em fase de llcabamen 3.500.000.

� 'TERREN,OS �
,. Lotes na, Ressacada - Loteamento Santos 'Dumont çôes. ,

• Lotes n.os 75 e 76 quadra 4 - Area de cada 3,60 1112 - Avenida Santa Catarina - Lote n,o 127 - Estreito - _
_ Preço à vista Cr$ 300.000 a prazo a combinar Cr$ ,... Lote de 10 metros de frente com 35 metros de fundos. III

II1II 450.000. R�a Casimiro' de Abreu - Estreito - esquir�a de To� ,

II' Lotes no Bairro Jose Mendes - Rua São Judas Tadeu bias Barret.) _:_ lote bem plano, fácil de construir. _
• - Lotes n.os 40 - 42 - e 44 -medindo lOx2'{ cad.a Bairro' Santo Antônio - Barreiros -, lote de 360 m2., _
liliiii lote. ,por apenas Cr$ 600.000. .-
... Morro do Geraldo - Terreno de 2�x18 mts; - PreGo 'tua Professora Antonieta. de Barros - Lotes de 207 m2 ,

• de ocasião e a combinar. - Bairro Nossa Senhora de !t'átima, .,
• Lotis entre Coqueiros e Estreito - perto d'3. SubcEs- Rua São Cristóvão - Coqueiros - terr�no de 20x10,50 .-

ta'çãb Elétrica - Vários lotes a partir de Cr$ 500.000 metros - bem junto á rádio da VARIG - Preço. de ,

.' - Com financiàmento em até 40 meses. ocasião., _
• No Centro - Rua Alte. Lamego 252 - Vastissimo lo· Terrenos .:_ Em Barreiros - 2 lotes de terrenos, ,
liliiii te com 43 mts. de frente e área õe 1,140 1112 - Equi· medindo cada 10x34 ints. - cercados com sarrafos -

.. valente a,3 lotes. Ar�a total 680 m2 __: por apen2s Cr$ 1.200,000.
"

, _
• Rua Antonieta de Barros - 2 ótimos Ta.rrenos com Bairro Bom Abri�o - 2 otimos lotes bem junto ii praia ,

-,...,....--,,-'-..,flf ma'?llífi",'l vi.sta panorâl"1i.ca - Lotes n,s 24 e 25 - com - Na R.ua Teófilo de Almeida - Vende-se, os dois, ou �
Tecnicolor I� IJIII b'

II

•
12 de. frente e 25 de fund,os ,cada. A vista ou em

co,
ncli· s.o'm.ente um, preço. a com lnar.,

,

.

Censura até 5 anos.

J� :"",�_,_ _ �"""""'__ "''''''�''''''�1Rt. �)"'_;�J
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- x x x -

Abrindo a sessão, usou

da palavra o sr. Miltrla Le

mos elo Prado, atu'll Prcsi
dente .da entidade que fêz

.J
ver aOs senhores 1'epreS·2l1-

t41ntes 'de clubes e ligas C:'-1e
o nome do' 'Setib,or O.:l.y Vare
la eTa o candidato o�lcial

da entidade e que o sr. Ha

milton B2treta, 'nã:� aceita,

ria em hipót2se nenlú:ma
a sua ele�ção para o cargo
de Presiderite.

- x x x

Il1ttialumente o sr. ?l'esi

dente colocou a prestá} r:e
.

c.ontas aos interesS1,�'Q.s ��
p6s efetuar a leitura dó) 1e

'latório referente o exe.l:ci

cio ele 1963-1964.

.. - x x x -

. -- x x x

Logo Em seguid:,l 'J ';'".

Presidente suspend2�l J. nou

nião para que o sr, Ody V2.

relIa comparecesse1, r"u··

Tápicos rem�sticos

'R�achu8JO% Prestig}a'fé a' f .A"S.C.·
f'-'

-

�_._�-
_ .. -

,

Esteve ramida sibs.é.o
último a diretoria do Rin

chuelo para tratar de di

Iversos assuntos, serrclo o

mais· impo'rtante da· trans
ferência do CampeJnato
Gatarinense de Remo. Pte·

sidiu os trabalhos (,a reu

nião o Dr. Celso Ramo') F'i

lho, presidente da agremia
ção da Rita-Maria. -Resol.-.
veram os diretores riê1Cl1!;

êlinos prestigiar a FA8C.
no que diz respeito ao ca

lendário oficial da entida
de. Conversando C'o1l1 o (lig
nissimo presidente do R'á
chuelo, o mesmo lDÚlf]nou.
a reportagem que 0.e ma

neira alguma 0- Ri9,chuf'la

poderh fugir ao che,n.a;:!o
da u,tjc'ade máter e colo
cou tü�los os seus reIT'liclO

re.s a dISposição da FA� �j

contribuindo desta plc',ne'··
ra com uma pequena' va1'('e
la para maior brilha:ntismo
do nosso remo no próximo
BrasHeiro em Dezembro.
Parabens ao ·Dr. Celso Ra
mos Fiiho e aos diretoT�s

Iriachueiinos pela d!:cisão
acertada que tivera'l1. mos·

trando que acima de pai"
xões clubísticas.está a no

me de Santa C�tarina.

- x x x

Continuando n'JS seus

festejos comemorativos �e
la passagem de seu .Jubi;..
leu de Ouro , o Madin·?1)i

�omiW5o último' fêz: ent.rc
.

"de diJ,1_lomas tie hOnr.a.

ao Mérit.o aos grand2s e J.H

tigos lutadores do clube,
bem como medalhas �0S
seus campeiies. A festl, 3S

teve magnífica, v81hGB e

denodados martinellLlOs rs

tiveram presentes, nu:u.

atestado eloquente çue a

, fibra martinellina aindq,

não desapareceu dos seIS

corações. Falaram dUersos

oradores, entre eles' I)
. pre

sidente do clube, senhor

Narbal· Vilella, o jo,·rlRI:s,.a
Allt,ino Floresí, em nome

dos homens da "Velh3.

Guarda", o presidente da

FASC, Dr. Ary pereil'n. e

Oliveira, o sr. Luis Os�ar

de Carvalho, grande beI�e

mérito do clube e por últi

mo o remador '1'2 y:!oro

Vahl. 4mbiente de gl'C.',nde
animação via-se no clube

martinelino, o elemento fe

minino também compare
ceu dando "um colorido ao

acontecimento,

- x x' x

Em 'conversa qUI? a repor

tagem manfJeve (:'Jm apre
sidente da FAS\J" a entida

de. áá eonseguht Ul11 médi

co 'e um dent1sta para fa

zer uma r�visão ÍlLédtca e

dentária nos atl�f:a3 crmvo'

cados pela entltiadu. A Fe

deração dentro em breve

vai marcár as datas para
os respectivos' exames. Vai

aos' poucos a 'FASC, cum

prindo o seu programa, a

fim de não surgir �enh1L'T

imprevisto· de última. hO:.'a

que impossibilite este ou a

quele remador .:1e padici
,par do Bl·asileiI�.l.'I •

j
Finalíza, na noite enoje

ter.do por local o estádio
· da rua Boeaiúva, o prnneí
ro turno do Campeonat o
Esta;dulÜ de Futeb�l na sua

Zo:a Um.
Defrontam-se, d"':i.din,d'J

a více-Iíderança e ao mes

mo, tempo a "lanterna" os

,

conjuntos. do Paula Ramos sentará para o m8S!n1) ape

e Postal Telegráfico.' nas do!s""�oncorrente:) que

Á 'pugna ('everá 1:31" r�- deverão ser; no caso '::a zis

n�lic1à e eqt.Ilíbrad'r, uma na um, os conjuntos do A

'vez que não h:1 ts.voríto; vaí e Figueirense, vence.ío

O vencido tícará pràtíc. -

• res invictos do lo. turno
.

mente alijado da fas � final

c'o Campeorato Y";-staliu3t QUADROS PR8VAVEIS

de vez que cada zona apr.e· PAULA RAMOS .- Diu:1J'

------- --_.

te (Guará) : Hermes Ely
T:to e yalt r; Va:.t;n::�::; e

A FmI; LOl r' HJJ; f'it.::o l' -!.
i:�. ��7ái�1::hc e Ar!�::l').

..: -: srr:_L\L �rJiL:�(; a!'� _' CO
- Vllmar ; Abelart'o, ATOr

.do, Culíca Chec:h':co; Te

lê e Alípio, Paulf-rho, Na7H

r',:�C, OS:J.i e Zizi.

. .

.

Jubileu de Ouro doMartinel:1
·Preiseguem es .(ômemor <ôes
Prosseguem os festejes

.com que !O CLube Náutico
.. F.ra>1cisco MCl.Ttjn::lH,. come
: mora o seu J-ub.ileu dr, Ou

ro. Domingo, com , o gal
, pão .do clube repleto ::if� s

, ríccíonadcs do, esporte do

....remo, .Icram 8-:-treD;1'('c; as
·

_l116!dalJ1all alusivas 'ao at-on

tecímsnto .

aos. _ campeões
caJ.arinepsei pelo ele be . ru

pro-negro, bem corno ou

tros que colaboraram nes

ses 50 anos de lutas com o

clube mais vêzes campeão
do Estado. São· os segum
tES os contemplados com

a Medalha de Honra ao Me

·

rito:

FUNDADORES.:

.- x x x -

-"'_-. --..,.- --_._�-�_.-

Man031 S�'lve1ra voHou satisfeito

de, Jo�nvH'e
A.helardo

fi iY(Y2r�liflleiI11 Rivl; presidelte da
! Federaç. t.rde fllfbal de SafãD

De acôrdo eorn :o Edital x x x "-. nião tomasse posse do car- José Sagaz, representante
de Convocação de Assem- go, ante a concordância da da, Liga de ltajai, _I\,:'elin·)

bléía Geral Ordinárta, es- Após muita cdnV0r� t e Assembléia. de ol.veíra Fiiho, represen
teve reunida na �10�tS de com vários oradores se L,,- tante do Juventus; Fl'8.!L1S

sábado último na se to da zenelo ouvir, foi rínaune..- - x x x co Amante, representante
Fedemçao Atlética oatarí- .te designada. a comíssài pa da Liga Atlétíce Norte Ca

nense, a diretoria da entí- ra a apuração de votos fun Após longa esoer 1. ün.rl- tar.ner sc e ·Edson X?",vi�.r
dade salonista e demais re clonando o sr, Enio Srlva mente, o sr Ody VLi'.'Glla. repre:;:eritando o Cart:)las.

presentantes de cluh0i3 e li Gentil como
-

EscruUna j.)r, campa'l'eceu à reunião e foi A posse' dos r:QVOS nÚ'lC'.oIt)·,

gas. com a finalida02 r:!e auxilia�o pelos reprt's:'-nl::m emposs8.ào peLo sr. Milton dar-se-·á no próximo' dia

elegerem os novos mem- tes das ligas de Lajes t Ii..a Lemos do Pra:::o ante aplau 25 ..

bros da entidaQ.e salonista. jaí. sos g,:rais.

As primeiras palav(,i:1s do
Feita a contagem d3 V')- nôvo presidente se J'iZE:Úl!n

tos verificou-se a vitó,··:?', ouvir e para surpt�:;â. geral
como era de se espet',',l', do o sr.· Cdy Varella p:'efEl'J\l
si:·. Ody Varela para o cal:- adiar sua poss,e, ol::>eclec:m

go de presidente com li111 do as.Sim és .eslatuôos que
to ta! de 11 votos eUCiu:c1l0 determinam a posse para o

outros 3 foram dad0s a Ha dia 25 próximo. A aGU;[,üe

milton Berreta. Para V'cO do sr. pré.sidente n�,;cr;n1

presidente foi eleito o .sr. eleito foi bastante a!Jl::l '.1rJl
Carlos Fulgraff com um to da· pêlos comprn.'lént"s-
ta] de: 12 'votos imquanrn.
que os cargos para SêerH� .

rio � TESoureiro. fnum !FC.
enchido;;. pelos despcrtist1.s
Sidney Damiani e _En'.') �",l

va Gentil, amhos l'e�:sit.(I';;

- 'x x x

E�t:ve em JoinviFc o. té;:;

nico da FASe afim de. me

lhes observar coma iarD ,l�

'coisas lá pela m8,aclv;sté'
catarincnse

- com -1.·e�pe:to
ao remo.

Conversamos com 1,':ano

e1 Silv:ira e pergunt�mos
quais J.S novidades e tam

bém das possibilidades dos

joiI1vilenses nos represen
tarem no próximo. Bl'asi!ei
re-. Inicialmente di:s:' Sil

veira 0Jle o CachfJe;ra· ti

nha dado um descanso aos

seus remadorêS. e (JlW lá

Chegar..do conversou im' di

atamente com o preside�1tc
do ciube, que prcll1tamente
atendeu áo chamadn cio

Ana Soares - E!'.1 memó
ria de Manoel Soan�s

Aliete Simone - Em. me·

móría de E mundo 8imorte
Clotilde da Luz Fontf;S
Em . mzmórra de Ed'Tlündo
Luz
Débcla Sb�1cilJi - E..r'.l me
mÓl�ia de: Libório Soncini

'

Edite Dantíce Linhares' j_

Em merrióría de Jaime Li
nhares
Elízabete Konder Reis
Em memória ele Oswaldo

Reis
Helíete Bruggemann Vie-

gas -'Em memó-ria ne Nar

bal Viegas

Heronia Silvea de Oliveira
- Em memória de Euri:;ú

Soares de Oliveira
Heronia· Silva de Oiiveira

Enedir:a Pacheco Trc',�11.p:)
wski -- Em Memória de Jú
lio T,:o.l11powski
Irêne Duarte. Silva -- Em

memória de Nabuco Duar

te Silva.

trem ràpicJ.amente na me-

lhor da .sua forma téenica
.

Lila Natal Simone ---- ET.

e física. P8díram os l'e-::'la- memória de Edgar SH1:!One

dOires
.

do Cachoeira <lue Lúcio Carneiro - Em me·

Manoel Silveira fosse ma.is mória de Lauro t:arl1ei':o

Ve7c€S a.-...JJ:iIi:nrllle,. pelo me:" Maria' Clelnm-tina Lape;;:
�FerTlandes - E'm' mem5-

nos umas duas vezec; por.
mês, o que Silveira res!)on- ria de José Rodrigues Fer-

deu afirmativamente. 1'10- nandes.

meteu o técnico
.

rla FASe Maria. Mercês Gomps Bar-

bosa -- Em memórn d�'
Arí TolentipÓ
OSlJ,y Gama DEça E:11 '

merr:ória de Djalma Ga')1U

d'Elça .

que haverá eliminató�·hl.. ua

rÇt o Cllmtro sem, iJatrií,o ,e

que a me�ma será realiza-

da em .toinville. :Pllra o

0l'uble acha Silve:ra que

Taflak e Orival trei.l'ad06

Erriio os absolutos, pois cli

ficllmp11te podeTPr:-,GS fazer

aaui '.lm para vencê-los Sll

v�ira voltou satisfnit.� de

Joinville pela mane\:',l cor

dial e amiga que lh� tra

taram no Cachoeira "l dis

se ao repórter que o q'.1atro

sem patrão ,e o' 'doublp. se

treinarem como· �le desig
nou dificEmente serão bati

. dos, entretanto disse irá

organizar um quatr� sem

pat.r§,e 9,{!V.i para eli.rninar

cem cs -jo;.nvilenses, aliás

afirmou Manoel Si:veira

que poderá fazer um qua

tro sem patrão que dará

muito trabalho ao cCI?-jun··
to cachoeirense, e se pIes

Dão treinanm poderão per

çler a oportunidade de írem

ao Brasileiro.
"

------------------------.-

F1gueirel1se Futebol Clube
. Cü'm�ssão Pró Construção Estádio·

tulos Patrimoniais
dos e Familiares.

Remi-

.Final.mente entro) em

discussão a organiza -;3..0 c'.a

seleção salonista que i:á a

té Joinville, disputar LllUi

sé.rie ele melhor de 't"tS par,
t.'.c1as CClm o seleclol'arlll 10

cal que ja ,'em se prep8ran
do a 8 s�manas � ·l::1.1'a 0S

jogos abertos, -

- x x x -

Aproveitamos o .pl1sejo
para comunicar que, a co

locação deSSES títu10S, já
atingiu o número de qui
nhentos (500), e que esta

mos no firme.propósito, c!�

no próximo mês de' Sietem
bro, iniciarmos as ob"us do

nosso Estádio.
. '

Recomendamos e apfla
mos, para todos os possui
dores de títulos. no 'Rcundo'

•

de 'não 2-tI:azarem no" seus

pagamentos, cU'Ja �obl'ança
está. sendo realizada pE'los
nossos ,cobrtlodores cxrecten

oiaUo&. e através, de Ba:1-

cos do posso Estado.

Eng. R-eito:r Ferrari

Presidente COID\ssfil)
COIUitruç,ão Estádio .

Muita diseusf -.J foi 0bsel'
th"'; ('.) e colocou os seus

remadores a disposiçáo da
vada, forçando u prrúmga··

I"ASC Silveira entao rnar
mento da reunião fi t'� p' .,r_

cou . u.ma reuni�o pal's, sá
volta da meia noite qoandl)
então os trabalhos f0rsm ba "'0, e d.epois de C0nver

.

·sar demoradamente com os

remaClor.ôs ficou deci�lido

oue os joinvilen.ses iriam

t�ejna..-r lilm'_q�atro s ·patrão
.

e um<'t:l:5üófe: Já no n:esmo

dia, ManeeI Silveirp s:liu

treinando o quat'ra sem e

também o double. DC.nin

go pela manhã também
houve treino paTa c.s dois

conjuntos e S\lvelra orga

nizou úm programa de ;;':�,

namento para que eles (m-

encerrados.

- x

Ficou decidido que e'ate
rá mesmo ao sr. 11 1l1J.:�·,8n

Berreta dirigir o sele':,cna
do fLorianopolitano c;onHa

.

os joinvillenses, em j(Jgo�,
que dar-se-ão nos d1a,,> :l1

e 22 próximos, lá no Pn,lá
cio das Esportes.

� x x :X.-

O vencedor, cabe: J. re

presentar Santa Caturi:1a

nas disputas das elin1i'ia
tórias visando. o ca 'npeona
to naciopal salonist.l, a sel'

desenvolvido no Est,acl0 do

Rio Gran{l.€ do Nor��, 011

Natal, contra gauchos. P;l

ranaenses, e paulistas.

FIGUEIRENSE FUTEBor..
CLURE, por intermé<:r.l) da

Comissão Pró Construção
do Seu Estádio, vêm de pú
blico, manifestar os since

ros agradecimentos a· todos

os esportistas de Santa Ca
tarina, a Imprensa escr\ia
e falada, pela bôa acolhida

que derem' ao movimento

que encetamós, recebl'ndo
prazelrósamente os Correto
res da "LANÇADORA DE

EMPREENDLMENTO SOCI
AIS ESPORTIVOS", encar

regada da colocação 10s tí

- x x x --,

Compareceram ;t reu

nião além dos diretores da

Federaçã-o Catarinen.se de'
Futebol de Salão, os senha

res Qdemir Faísca, repre-,
sentando, o Cruzeiro; Os

valdo Olinzer, reprasentan·
do o Paula Ramos: Eval
do Teixeira, representamlo
o Bocaiuva; Ari Drorla, re
presentando a Liga. d� La

jes; Joel Mendonça, repre
sentante do Rodoviário;
Rozendo Lima, 1'eprésentan
do o Clube Doze de Agosto

�S{nato Silva, representan
te da Liga de Brusque;
Luiz Carlos Filomeno, re·
preSentante do Paineiras;
Célio Claudio Gomes, repre
sentante da. LIga. de Silo

Fr�nçisco do S,{l; M:�,!)'Qel

�:r\'41·ti IW'

(OIlFf(GOIIl·1 0Il&11JUBI1!Pt·
Oi (!!AVI

,

4 i/.'l; \ lIii: (��.;Dlinll. !I.. lI)
.

'-«<-��f)'�
'''-'- .,.

Roscm;ra Carreirào ,-- Em

memória ele Joaquim Caro

reJrão da Cunha
República Selva Genel -

Em memória de Consüm7i

no Selva

Celso Ramos
Cantídlo Quintino
Luiz Csvaldo' Ferre\�·;'1.
Melo
Mh1l' I S'l.V'1S-
Racine Leite

Waldem8 r Freysleb2'1·
Walter Lang

CAMPEÕES:

Acioli Vieira
Alfredo�des Bantos 7.::11'l

Addo Steiner
AfoN'Q Ce·Iso Corrêa
Alfredo Oliveira

Alípio dô C8stro

Antônio Selyu

AUtamiro ela Luz

Adolfo Santos'
Altamiro Cunna
Cláudio Santos
Ernani .Rutkoski
Estêvão Climaco
Ernesto Wahl
Eric Passig
Edson Schimidt
Edilon Pereira dos Sa.ntos
E"i. TremeI
Edio . Hungen
Eucli�e� P�dro Din.s_
Eliezer Braglia
Francisco Cirilo da �lll'lta
Feliz Zagini da Silva
Felinto Schuller
Heriberto Schimidt
Jobel Furtado
José Carl.os Tolentino

.

Eousa

.José Azevedo Vieira
Lucínio Medeiros
Luiz Orofi'1o Filho

,
MaJ"l.Qel S;�vei:ra
Orildo Li&Qôa

.

Cm; a 1! Torres
Odajr Furtado
Lino fhilippe
OrÜJon M'lia Martins
·Ota.ciJio S!',huller Sob!'lnl:)o
Rafael Li�hal"es

. Rui Sousa Lopes
Saul Garles Duque
Sidney Prates
Teodoro Rogério Wahl

walmor- Villela
William Maurício.
fi! •

I
..,. � :._

rQs
Wilson

-

Cesta.
Walter -ouríques
Wilmar' Lopes
Walter Wanderley.
WalIrecto Santos

t1e Bar-

.,
.

Ál�Ú:Í:e • 'P�dreira Noc� ttí .

-

Em memória de Márro Xo

cetti
Alcino Linhares
Altino Flores
Antônio Mâncío Cost.a
Abelardo Souza - E1:1 1:1('

mória de Alvaro 'SOUS�L
Arí Pereira OliVEira
Beatriz Pederneiras Ramos
- Em memória do Dl. Ne.
reu Ramos
Carlos 'Seara
Caralambos Comino3

Eugênia Simone Cunha
Em mEmória de
Cunha

Ernesto Medeiros
Fernando Avila

Flordiasmunc1o GaTc�'\
•

FilortÍena Parente Nativida
de - Em memória dE: Dan
te Na.tividade
Gentil Barbaio (m'11el':11)
Gilberto dH Fontcu':<t R:::y

.

Iracema
.

El'ugglú�n�:-< B:l.l'

bOl!a - Em. merr,Oi'lf. de

João Medeiros Barbos,""
Ida FilomEno Simone
Em memória de R�,�:l Simo

G_ilherto·

ne

Irineu Bornhausen
Isaura Lôbo Kl�,es
Jur'õmâ Brasil - E·.TI

111 '''1''9, Gil Trac!
Júlio Blandy

----------------

..

Jhl;a Vilain de Sousa

Em memória dê Elpidíô
Sousa

. Juça Barbr sa Callaao

Em rnemór.a de Haroldo

Calla c.

,José 'I'olent ino de ��OUZ3.
)',,1[o3".oann

I ,�,
JOS3 da C('s�a
Luiz Osvallo
Mello,
Luiz Gallotti

Mário lV'8.f:·a - Em rnemó
ria ds Ab:l'o Mafra

Maria de Lcurdes Rosa
. Bruggrnanr' - Em merr.ó
ra de João Brugg-m8,nn
M'1.ria de Lourdes .Iaques
Loureiro - Em m=móría
de Hermínio, Jaques
Maria AntônIa Carvall!o -

Em memória de João Pe

dro de Oliveira Cari'a!ho

Ferrair.a . oe

NeméEio Cunha.
Mercedes éúneo
Em memól'.ia de

Vitor Cabral

C':l.brnl -

E.duardo

PRESIDENTES:

me-

Abelardo Luz
Aldo Belarmino da SilV2
FEilinto 'Wenceslau SehuJ.-·
ler

Joã.o Batist.a e'os S3,nt-Js
.•:rosé Ca11d'do da Silva
IOS2 -Eli2·S
19,5ro 08-l1.2- do
Lauro Soncini
[,n'z Oscar ele Carvaln:l
DélJo1a 80" cini - Em m€-

1"'1.61:'1a de ':,ibório So!'cn\Í
]\IIartir>ho Callado JúnIor
Em. memória de Jain Gal
la,lo
.• ,? "bql Vil :ehl

C;s·':'lalryr
PcmpÍlio

Vi�ir,,,

!"�reira BeD.to

Situação do·)CampCDnato Esff1GucI da.
Futebol n�s SHa� rrnro ?OnAS

de Eis como se apr<!S�l1tam
os clubes na tábua d� 'clas

sificação , em suas .respec
tivas zonas:

.

ZONA UM - 10. lugar
Avaí e FigueiC'ense com 1

j).P.
20. lugar - Paula R:ln:,G3

e Pestal com 4 p.p.

- Metropol com 6 p.p.
20. lugar Comerc,álio
com 7 p.p.

.
30. lugar -:- Hel'cíllo Luz

e Atlétic9 Operário �C""
-

J Z

<'mth'L,Je I p.p.

ZONA DOIS -- lo. lug8.r

Próspe'!.'1. C.Jl1140. lugar
H p,p.
50. lugar
16 p.P.
60. lugar Ur'1!,)S8.l1g-a
com 18 p.p. e F- "-":1

'lo. lugar ...c_ GU::.l:'" �:,m �1.

p.p.

Irnbitub::t, com

80. lugar
com 24 p.p.
90. lugar - Nacional cüm

25 p.p.
100. lugar - AtléticJ Bar
ro Branco COm 27 P.9.

ZONA TRES -. 10. lugar
� Caxias com 11 P.P.
20. lugar - Tupy e (_)õimpi
co qom 12 p.p.
30. l!-lg� - Palmeirt'.s com

13 p.p. e Guarany'

40. lugg,r "- Almirantt Bar
roso com 15 p.p.
50. lugar - Mal'cíHp Dias
com 16 );J.p ...
60. lugar - RelJ8.ux e A

mérica com 18 p.-p
70. lugar
:to p.p.
80. lugar
21 p.p.
90. lugar
23 p.p.

- Baependi
,

i
- Paysancln com

eom

Atlético com

ZO..,TA QUATRO -- ló. lu
gar - Sant2- Cruz com

.

2

p.p.
20. lugar - Internacional
e Vasco da Gama com 4

p,p.
30. lugar - Guanni eo!h.

6 p.p.
.

40. lugar - pery e Nevada
com 8 p.p.

ZONA CINCO 10 lugar
(;��"N';"1 com 4 p.r.
)0. 1'.'fDr - Perdigão com

::rt1zei.ro COE.

7 n �

.
.

40. lugar - Sd�l�, ::ml

p.p.
50. lugar � A�1.t:tlc() ChalJe
coense c,om 9 p.1,).

.

60. lugar - Alvorada e Her
valense com 14 p.p .

70. lugar Guaicurus
com 16 p.p.

8

Professora Ala;de
�------------------------------�--

S?rdá (9 Amor�m
. Foi submetida a uma int€rvencão cirur

g;,ca, estando internada em a�}arta�1ento n�

Mat.ernidade dr. Carlos Correia, a exma.

Sra. Pl'af. Alaide. ·Sardá de Amorim, eSi)nsa

do sr; Eg!dio AmcrÍm. c1fsta('�do funckm \
r:-o fer1erad. sediado p"'8ta cariial.

Desejamos a distinta enferma, os me

lhores votos de proRlo restabelecimento.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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noite, o PSD de::LaP$ ,h0-
mologou ,seu, eandidato(' ,·)a
Prefélto o sr. Vialdo, ,:daI

• �osta ,�yUL'
,

c':

O tine MarajÓllra,. ,1�\
da retlhiij.ô: partidária, : apre-. .

sentou Q' a�bi�nte ,".:' cà�3:c..
'

terístíco . deis grandes' con-
, ," , I

claves. políticos: boa I ªfL,êp-.
cia popuiar ,·e· entusi$s��;,
';oram apropriadas ao' �(i.
mento .' de. vibração . �i,
sedísta as palavras de, 'úrn \

velho· batalhador das.». dâ�
.

, /.' .
'

, .

sas .lageanas: uma conv�n-;
çãci com cheiro de Vitória.

"

-_._--,-------- -, ------,_.._.,...._----.

'-U':'�',
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. �

Fl.orian(p::,lis, (Qual:ta:Feira), 11 de _AgÔStO de 1965

. .

-�._-----.._,....-:

Dr. Jcãu IUtii:f .e VasccnceUos
Repercute em todo o Es

tado o falecimento do Dr.

João Artur de Vascôn-

cellos, jovem Magist�a10,.
que pereceu vítima de per
tinaz moléstia. O sepu'ta
menta do Dr. Vascon-

.
-

cellos, verificou-se onte-n,
tendo comparecido ao fé 'e·

tro grande nü-nero de arní

gos e admiradores do co

nhecido Juiz.

Màgistrado. integro, ' de.

rara íntelígêncía," � Dr. Ar-

tur de Vasconcelos 'era

muito considerado 'nos,
meíos- forenses, onde o seu

falecímento repercutiu pe
sarosamente.

.

"à ESTADO",
trar o doloroso

ao re;"i�
.

�

aconte-í- '

.mento apresenta 'sentídss
condolências a familia en

lutàda.

CATARINA

Deverá chegar a está.

Capitar;-" há próxima sextilr
feir'l. viaj:lTIdo pelo CON-'
VAIR da Cruzeiro do Sul,

tegrantes ,do Conselho do
"Distrito desta Càpit�1.
Nesta opor.timidade, a. se-

nhora' Edelvira ,Gomes Fer

a senhora Edelvira Go- nandes' 'visitará, também,
I . I

'mes. Fem�nde'3, B'mde.�p,n- Blurnemm e Joinville, de

te·Chefe no Brasil. onde seguirá para Cur'ti:
No aero'pôrto H;ercí'io' ba. I,

Ltm' será a ilustre v:isit'm

te .recepcionada pelas suas

colegaF
.

6�tarinenses, ,tenda
à fren,:e a sra. R0sa ,Ch��
ves, Chefe da Região e ij1-

'Para
,.

�ssinalar I a sua

passagem em., Santá Cat"'ri,
na está sen�o organiz:c.do

. progra�a c'ondigno.

de Faixas

e Cartazes
l.ei sancior.ada !lelo Pre

feito da Capjtal ':Esp'�le. sô
bre faixas e cartazes ql1e
não s.jam de. 'pro[)Jgan�hl
comercial ou- inchistri�,l.
Estão isentes de' licença.

prévia para a sua c ;}0C:1-
,

'. __ .. 1. ._.__ ._.

".

,_. _. -_ ......_-' .. _--�.. - .,-

Sucessão ·MIHlidpal· no ,Sul'
Além dos candidatos dO�

munkíp:os de ,Jag-uanw.q.·
Armazém, p+'E'?ara S}· ,I)
,PSD,' em coligação é0nl

.

·'0

pa,�tido. Trabalhlst,i_ Bf��r,
!.:·�ro, para a esccJha o,f- dú
tres nomes quê dis}iütâ.iã:ó

.

o pleito municipal de .out•.
bl'O.

EIll S�deI:ópolis, .a Aliança.
Social, Trab'alh!sta l).qmo-

t� Bolsoni; . em Otle':les
,.n-: Raia!?I B;ÜvestN; ,

Br<tÇd do Norte. ,o S';'.
vaict0 Westphal.

"Córdei ros" . a Procura, de

ITAJAI - Comls03á'J d�'
morado�es 'd� 'localidade de

Cordeiros- está percorrendo
todos (.s bairros, com o fito
ce realizar campa'0.11'l. qUf'
visa emanciPa.r aque:�' ter
t:itórió munic�pal;, conside

orado o tr:ângulo d,: 0':1'0

de' Itaj,Ú, em face aa'. C'.>1)
s!derável soma· que _

recO

lhe, !J.os .cofres, munizipa;s
e estaduais. Ali situal",l"�e

as ç:ampanhas, de gá.sJ:ina
e gás, 3 fabrica de cimento

Portland, Dépósito· de Fu
mo da Souza Cruz e t3-l1tas
outras pequenas indústrias
e ca,sas comerciais: qJf te-.

presentam a metade da ar

róc,adação munícipal. O
abandono .a 'que 'est,ãÓ reI�,
gados' aqueles. mo:-&:.'ores
deteiminl.u .6 início' 1110 Ir.o

vimento;
.",.::.;:.= __;;-'=========

PSD de I Garuva Embalado
Delegação pessedis;,''l.. 'dQ' pa ó lnoviml?nto pEHi�lco

município de Gar'uv:l ma:u- elejtor.al ,parà' a Vitór.<t � nn.s
teve' inúme:'os ccntar.J,5 ;1a ur,nas da AIÍktnça áocíal
Capital -o Esta::lo, w�stan- Trabalhist.a.

,

. do. se cem adir: ção do píJ.r . Estiveram l)lósta Capital
tido e com os setorés liga-' o cà::1dfds.to a 'Preféit0 peu.
çlo,s à campa11l1a 'do si. Ivo pSD sr:' nór:co ,Paése; � sr,

Silveira. ' ;' '" .
José ·Ossons!:tef. presidente

,P'(.rta�voz d,iss'e à repor· do diretório partidá ...io' e 'o
"".'. I'" '

tage� ir de .. vento em po- Prefei.to. Raul Blama. '.

-;- ---"';----' ::::-.��-:-. '-':"'-::':""7.:::: ;-�:':=- ,::.,_ -_::::.::.:::..':�::::!:... � ::::::.':::::.-:-:::::.:::;:.:::.::.:;-:::_::-..:.."::::.�-:::::;_:
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A Diretoria Executiv;� e 'rul? Trajano.·
o· Con'solho Delibera�,ivo ct", . São considerados' SÓdOl3.,
$ocieda�1; Pl·n-D.,.;.,."�T:·'llvl- .

com' direito a voto, �ótla'3 as

rnenw ·f'a Televisa"J .... em pessoas que contri:b1:!iram
Oil e:,tão conLl'ib::1Ínno C'O;11
� importânCia' de vir�te mil

,

cl'1,12;eiroso

Florja,nópo1,:s serão'
na reunião do Pl'ÓX11ÚO, dia
19, às 20 horas, na .:;ecle .da

. /

PRESENÇAS'

Além do grande
.

número
de ! representantes '�'tri.
tais, achavam,s�" presentes

. os.' Prefeitos
. dQS . m:iuliéi

píos de São José do 'qer�
rito, sr.' Jonas. 'C'l:rl#a,'
Campo. Belo do Sul; .sr, Al·
varo.Puccr.. ' Allita i Gari})a:l"
di, sr. José Neves e' ..o �
presentante do ,Prefett6 '. de
São Joaquim, 'verea(\or Na.,
bar Vieirll _: V�rriés:: ,'Os
deputados 'Aureo ViaS!. �!1r'
mos e Dib Chereni

'

.. rep&
sen�3rãm,

.

,respecti��n1eÍlte;
o Govern�"ór. Celso, '. ri;a�

,

mos, � o candidato Ivo, sg:
veira.·

)'
,

'é':
' ..

VlbrCição -foi uma ccnstente
'Convencão Pessedista' de Sa:o José

.

'I i

·.'!�f\lizbu·se na tarde do dabura do Sr; José Ferrei� ---�------------------------__.----
· últhnó' domingo, .

no muni- ra de Souza: o deputada
Cn,pio 'de, são José, �'Con- Armando Oalíl, afirmando
vihição do Partido S()�i<ll ,a iden�idàde de, Ivo sffi,e�
D�inoctiítico '. que escolheu \ ra, nascido próximo, a 'Sãô
o:; �om.éo do Sr. Jo�é Fer- 'José, com os problemas
rJii.e: de Sóuza. V:elho pró- que aflÍgem aquela gente' e
éer'·. do p�_sedisinq local,' a· sua convicção <;la qu;e,
.pá:r:a 'candidato dá agremía- ao assumir o govêrno, IvO
ção à' Prefeitura do vi»;t· saberá dar soluoão aos W}.
�u , munié�?io,'

,

nas: nrõxí- seios domunícípío: o d.epU:�
mas eléícões. de. outubro. 'tado Ivo Mo:tltenegrb,'

.

��
,

.'.A .reuníão pessedísta foi líentsndo as quatídades dos

p�sidl(:la; pelo Dr .. Aderb'll candidatos pessedístas .' 80

R?ry.io�· da SilV!1" P-residente . Govêmo . ti
.

à, Prefeitura. .de
do ."D'i1'@tório Regional' do São José e .o $r. José 'Fer·
P.SD·:e: éontou com a n-e- reírá de' So�a, .apresen
s�nça .'. c;le 'um g;ande nü=ie-

'.

timdó seu programa de' ael
�Q �'de :p�r\a.�entares, .líde. ministracão e

I

afírt):1a,ndo
· res 40 Partido e' p()p"l�- sua :disposicão de lutar fijo!
���,' qest�canêió-se 'o depu- memerite pelo desP.Twolvi-

t�4() � l\rmanlfo CaH1. 011"1 mento do seu munícípío•.

z:e,?resentou . :o� 'candid�to Encerranqo a, reunião.' o
· àci qovêrno dq, Est'ldo. S�. Dr. Aclerba� Ramos da 811-
Ivo Silveira. o Senl'd"r Re, va ratifi�ou aos'. 'con,reil";ió,

, .

I .'
nato Ramos -da �H1va e o nais a acertad� escolh!l
4iéJi).'.lt�dÔ' J�lO

.

·M.()nt-0T1e"'�o, Que fizeram. 'a qual ne'"!ll·i·

:':�:'lrp'lént3,'nte ,daquele mu- tirá ao Partido Social De

triéínio •.na Assemblê�a Le- m()"r�,tico conq�stár. signi·
gi,�J�ti'ia,; '.' ficativa

.

vitória em S'á') Jo-

'.i' V�-:i.r;'� O"}l.cl�rp" "" ('z<>-
'

sé. ,qU� se illnt":rã � f;..int"s
rám ouvir na, oc .. siÃ."l. p.n- oútra:; no inténol" do Estl\

t"rEf êl�S
.

',n Dr. ReT'\<lto ;R."- do onde serão 'escolrii-'lôs
mos dá Silva, .que no.,,"itOll n�v')s prefeitos e .a

I

de,. Ivo

0sjoSefen:>e� 'a �errar.. fi-' �ilveira.,Pllrn· . a gove�an·

i�?�'� f:. t�mo... dã ,ç��. '7����-S���� '��t.arih�.: _

\ ,:_

. ,

..

O" (' '.'

O G' ![H'o'-s". ,�; . 1" , ,A '"
.A,Nr NJO., ARl S E <,r" t\.� ..�.

',.- ,
'.:" .

J

-

Direção e A�ünos do Colégio Anchieta.
,

'

Homenageiam I V O
'i;.,' ,.

Durante .. ,

sqa visita a' An·

chieta" o deput�dQ Ivo·

Silverra, . f�i homen�geado
peià Di:r�ção' e �

alunos do

'Colégio da .Íocalidade, que
I.nt'l, 'f�er,am um apêlo pa
ra"que' a grande obra J;\d·

�. Ín{ili&tr�tiva' do Governador
.

Celso :Fiámos no setor edu-::-
,.

�.: êa:cional' seja' prossegui�1a,
a.: �im ct� que Santa· Cat�·
'rina '�rossiga. liçierando os

estados' ; da. Federação' no

setor' educa:ci<mal.

ciosta,.;DeÚdo.ta...���_,c�S;,,_,., ,,�:U!pé{ ac4D!Y ; fR,i_1omaãa
tócj.io, José Hipólito. �é n9;' ..ch�gada .. do candidato

Azevedo,. Martinho' Costa� à q'u €1 e estabelecimen�o,
GerirÍo ,Beb.n:�l."o, . \

dos Sapo qúando' rece.oia as boas

tos, Nilton ,Albertinn
.

Ma- vindas 'da Diretoria do Co:

. frlj.,. Otacílio Jose S_agás e lé�o.
.,

João' Josê Rosa.

Vereadllf 'Jaraguàense" e'm
, ... ,

·

_

.... Flor�nóp6lis
.

. "rl'atandb� tié'inÚ3rêSSStr,á6 Sch�içlt; membro !;lo Di·

��r P.Író,���;���rif�iQr,� r�tóti�, ;·�ó.· PSD'
.

de Mas-"
cOntra-se. em ,Florianót.loHs sani:.tn'ij:ub�;:. falàItdo a te

ti v�re�doI
.

biémanceft dú pdt#lig:�m' declarou que' a

Àmaraf _e 'Silvá,' lideI' '

.

t,ià oon.didatura Ivo Silveüa;
Maibrià '.na OâJ1úi.h{, 'Mt;lru-, alcançá. àmpla repércussáo"
cipal da4�eià. éid8dé.

'

;'- o em, jaragllá
.

do Sul, ' onde
. edil, que se encontra acorri- ,será vito-ias!!., pOI: larga
�anhado' ]>E)lp : Sr: :Afonso margem de votCYs.

�
M:ns.aOeh. úO· M�.nütro da 'Marinha

... '

ao Ccm�ndo do 5° DisirHo Naval
Recomendo t.odós o fiela is e' Guarnição

Aplausos constantes en-

trecortà;;:ain as- pal���'
dós oradores no 'cQn?�a,�e
presidido I pelo

'

dr;., Jc�ó
Costa Neto, ,�o V(ce-pr�s;
dente do Diret6rio· Mwlirii-
pa}..

. . .

..'

.

<; �

Falara�;' 'pei� orde�:',"';'
Vereador N'ilton' RogériQ,

saudand0 os c�nverbonài.S;
sr. LÍluro Antun�," Rg,';

'mos, hOmenageand,o';!,':ip'e" 'i.'

rn6ria ,'dos , pe�seq1stas:' f�e:- .
- �

ção .. Fi.csm l;espomAv\!ig os,
Ci-:ioa-; '-.,.

..' . ': •
",&"di�e1'S<lS :mt'tm0ipi.0s

que coiÚeare.\11 pelos abu- .

- desembargadQr Mário '��j,.. catarinenses, além dll esco-
ws de ling'uag''em ou' 'n.ten- . '" ,

.

,
.

xeira Oarrilhó, ,Préstap.ªo 'llia, -de novos Prefeitos,
'ta �<i:;' a 'moral o.u �03 P:op.s .',,' '. I,' , .

. 'homenagem '. a!) ,Pr.�icjente fatnbém ,se rerióvarão, as
costumes que Plr;rv8ntura ,,'.. . " '

h'...... ",\,' ' .
,

-

da . Republica,. IÍlar�<;, ,� resne�tivas
<

Câmaras Mu-
s�ja.m i:ncluidos .nos seus 'B

' . n
. ,'"

.

C�stelo' ranco, e, aq .. ""'o- I?i,pip,a.iS. ".dizeres,
'

" '.
. , .'

,
-

vernador dd Estádo, "sr. \"'-.

Celso RMuos; "

'
. " .

-;. Em dois 'dêsses muni-::í-
"

. ,: •
� ":;� 'pi�'S,(� 'rSD já eseolhe� a

Verel!-d�r Manoel, Atit»; . «hape. . 'de càndidatos.. às

nes R!l:'mo�, pr.es�de�t�
!

A� ,: Stlsis': cQsas < IegiSlàtivas.
câmárà, e.grádecE;l�qQ·· éX#. '

.

nome' cios c.oriv.enci(jíúiis;· .'.,: '.. l[;in-' . Antônio CarIes, é a
.

'
.. � ..

" '., ,��g1rlnte' ã "relação: .

Rogé-,professor ' JQrgf). �a\�(1) ," ". ,
..

. 'F1l1áa,
.

saud�naQ ,
.. 'os ,. 'éà�� ',riQ,:< jWle�i;,: PH�:,' ff���

o , "" ," 11 J :�,�l�f:í'. Mt'&ijfcíH;Zi7
em

df.'t.0S 1!0' Municípi:O, (t'.;M Pi�i.JnàPll. :�edrÓ t':Ni':ió'iau
Os- Estado;' . . ... '" Nei�; B�njahliÍi\ Tomás p",,-

I , .'
'

,

' : o.:
'. 'i'

• ,}jpe;, .!vo ..Vic�nte Schrer,
, C,,�di(l.,at6,:a· Prefe��o ·y�l�

. F!hh" fun.:"o,�, .8chàppo .

e Joãodo Costa, 'd#�nd:(j dê �.e·is
.

planos 'pára be:m' !).dínirus- �

sUvéiÍ'a.
. . ,,_. ,

"

traI' a c;:idÍlde ,sérrtma; o',
' ,," �o

.

:tn:UruC1PlO <,!e Gan-

Dell'ut�ó' Dib
. Clie:�J#. c.fios: 'Pnnceza Rocha da

em nome do sr., IVÇ>, Silv�i- ' ,

;l;e
do Diretório ;Reg��

", .5···.···"e· f',',/I·CO-'
.

S.oc'.'.·la' ' ••
'

(h'.
.

João Costa Net;o, en- Y: •
cerrando. , . ..;...

.
.

r
"

• '!� ... .'

flo�ianópoli�{."vai ..assistir
, . Curso��,!ntenslvo· )

�l.

N�iurai de Palhoç�,· o si<
Vald() da Gostá Avi,la' resi�
de há cêrca de 40 a�os' na
cidade de Lages. �li. con;
traiú matrimônio com' a: <, :A Universidade de Sànta

senhora '�da Bia!lch�i,,' O. Catarina: através 'do: De

CIlsa1 pqssue. vários filpÓs: p��tamenJo �e Educaç�6· e
Em 1.945 integrou-se. d Cultqra ,da ,Reitoria, es�:á

sr. Valdo .Avila : nas 'lutas ultimando t)s. det'llhes p::lra

políticas. fÇlrmando
.

ao • la- a" ;ealização do CtÍrs� In-.
-do dê �erêu" Celso e ,Vidâ;l tensivo. de Serviço Social;
RamQ;:> ·JúniOJ:. , : a

.. ser: mÚlistrado na FaCul.
$de de Serviço Social rio

periodo de 16 a 20 de àgôs
fu; �ela' Professora 'Helena

· ÚQ.�y Junquei.ra.
·

Constam do programa' a

ser executado:' Conceitua-
, ! .'

ção de I Póliticá Social; Pe-

Íftica Soéial e Politica De

ser.volvimf:]ritista; Áreas e

Instru,nientos de· Atuaçãó
dos Poderes Ptiblicos e' da

,

. -l.
"

'.,: \
· Iniciativa 'Particular; Con·

Úib�ição das Organizações
· Internacionais, Alguns As·

pectos da poÜtica. Sqcial.
Vaido '!ia . Costa':. AVdla, Na . ,segunda parte do

que conta 41 ;tn��' de �da- .progta�a,. sob o titulo: De

de, foi vereador , (o, ma�s 's,envolvimento e Organiza
votado em sua legislatU. .ção de Comúnid'lde", cons

rá) e .,Prefeito'. • �tÍbstJ,tutO. tam, além dos ObJetivos e

FOl:a das 'lides po�itiC�s···.é . l!:lementos Essenciais do

ligado .� 'yárias sociedad�s· processo" d� Desen.volvi·
recteativas_ e d!3senpet}hà ,mento ,e Organização de

'as funções de dt"etbr'ilresi. COrT'llnidade,. a lotinâm;ea'

dente d8. Rádio Clube de do Processo e o Mét�(l,O

L ein Desenvolvimento e OI.'-
'. ages.;.

dos' Cor"'�lJ.út.J.ªadG.
.

, ,'. -:

ORADORES

o GANllTOA'1'O
PREFEITO '

I:.
.

A

.
_._-_ ......._'_.__.

__._-.__._----

.
.

,

.

Revista Luso--Brasil,etra
\

.

.' Edição de Agosto
, "

'Em d,ístribuiçãO . a I reVis
ta ,dos lal;es catarinenses.
Profusamepte ilustrada, a

sua revista publica:' Atua·
,

" I

lidades Esportiv�s eni F6-
co. ,Página da Ciência. '.E
du�s histó.riás eI!! quadri
rih0S: . O Aventureiro da

�alifórnia e A Guerra! dp
VietI'ame. Colaboração de

Osmf).r A. S'chlindwein, :t>í
vino Mariot, José Vicente'

�anches, e Lázaro Bartol0- '

meu.' G;pfilleça a edição de

Agôsto e pre,stigie a . irp-
-

prensa' da nossa terra.

A: revista que leva. Floria-
, n6poli� !j.

.

t0d'o. �

o mundo..

REVI$TA LUSO-BRASIL�I·

RA, . UM LAÇO DE Al\IIIZA
DE ENTRE BRASIL e

PORTUGAL.
Preço do ex�mplar. 120
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cruzeiros:
.

Facúldade de f.armácia:

foncorranda

divulgação
BIPT no h1CJmento em que se inicia <lo ,eamp�nha_ ps;p'á elei,

çõeS' em varias Estados 'da Feclérs.çao vg surgem os'.incon-
· formados vg quO perderam os prevL1égios decor"entes de

·

uma situação já superada vg proçurando estabelecer con

fusão e perturbar a ordem 'reinante pt Pretendem vg as"

sim vg criar um .clima favoravel a 'seús 'designic� conira.'
rios 'l, recuperação. do pafs' vg qlfe se vem processando
dentro do espirito patriotico que alimentou o nlovirnenfo.
de 31 de março do ano' passado pt Com a respoi1sabi''ida·
de vg 'cj_ue nós. cabe vg da'mánutenç1to da' ordem 'e aten
dendo aos justos anseios do povo brasileiro vg m!.l.ntenba·
mo:nos vg n'os' da: Marinha vg imunes ·a açãú nefasta �.
queles qu� vg desprezando os' altos interesses naciqnais vg
usam de todos os meios .par'l satisfação ,de 'suas ambi·

, ções . pt É natural que neste processo
. ·iíleitoral . c";'em-se

situações· qu� vg a primeir:a ,vista vg pareçam in�unera-
,veis vg entretanto. vg confiemos na ?-ção e responsabili·
dade d� justiça ,eleitoral perante a �ação e ásseguramos o
uso das liberdades democráticas vg nã'ó permitindo po
rem vg que o plelto eleitoral sirva (je p'Tetexto para ,in

tranquilizar o' povo 'vg mas 'vg a.€1 contrario vg CCltls·j:t'ua
uma ·r�afirmaG�.? de civiSm? e m'lis uFn� etapa\.da ·co'rtso·
lidaç� ,IÍQ; teg:ifue"ídj;lIriOêr4t.i�ó· pt ,..

. ,

1�;;:'::i;.::, '�'-� :t\Wf:Hj'�2;&�cl_, '. '

,

pósse··:n(r:ra�çâ��ê" Tiro' de Lages
Movimentada reúi1\ãJ' J!y mdU posse é a ségúinlie:,

ClubE:" de Caça e Tiro: "Luiz .�i·esi(:lmte: Cícerb ,douto;
, Ramos 'Borges'; ass'nál',m, vice-presidente:. Dantl:!' �,ra'
do.mingo. o emposs'un.ento rotto; ':1. secretário:"" Cilrt
dos. novos' dkigentes . .:!a- -:Appei; 2'- secretário.' Ar

queIa agremiação soclál e ( manco Ramos; .1. tes'iurel-
• recreativa. ,O almoç() nas 1'9: Ary �orges; '?', tesdti
dependências daqJlele club:! 1'::i1'o: Carlos Mac�(}; ora-'

esteve bastante cOílcorridÔl, dor: 'Dr: Muraq \' MUssi;
notando..,se o invejáv€l �-

. procurador: Angeld PàI!li
pírito associat�vo de', selJs no.

componentes. Várfos prê
mios entregues a caçadoi'?s

. pescadores Premiaram os

e�ementos que mais S8 des-
.

tacaram no'i res!_)�étjvos'
.

setores de àtividades.
1\ nova diretoria que to':'

Conselho Fiscal: Ag:r.e�6
de Castro'. Arrudá,' Fedi;>
Páulo Lisboa', Célio Batis
ta: de' Castro; dr. cieones
Bastos, Belartr1ino Cpsêr e'

Bernardino Qevaerd.
'

-----�

..

�-fJlaladas
PAlJLUS PúBLIO ..Presiden� do ,airét6�.

pessedist,a, ' conheeern-n,o
melhor dQ que ninguém, os

,aue c,om êl.e .. privam. Não
hq canseil:á:; que,odete
nh�m. transforma. ó . tra7
b<tlho em tI;tVO� do. ,PSD

.

�

9 iitvencí:veI -' no.. fi>t-r
ma-is· nrenonderant.e d� ca

naJizàção' de benefic�Os .f;l1-
ra. ,8 sua terra, cot(i9, se

verifica nÓ gCi'Vêrno dO sr.

Celso RamQs.

radiofônicas da oposição conti-As chorwnelas
uuam.

\ {:onfessamos aos leitores;. que Femos vontade de
mudar o a�sunto, e atender ..�os problemas mais Ílil'

portantes. do. nosso Estado. '

Mas também confessamos que não, podemos dei
-

xar a opiniáó ,pública
_'

ser injetada pela malidicência
dos raivetas.

. . . ,.

'x xx

, '1J:les prl)curam intoxicar o.s inais desprev.en;dos,
com fanfarras e glóri1\s, como se houvesse candidatá
único para o pleit�: :o senad'lr-sob�r,; para tanto,
em cada lugai- que "chega. v.;li visitar os diretórios, 'dos
diversos partidos. Os racÍiofônicos àquí, inte11lreta-fu a

, visita,
. c9mo ; um. tácitv ,ap�iamento ,dós visitados,' coi,

.

,sa' que na realidade não acoutece. '

_

Essa é � tática; á técnica ,\_lm· pouco sJÂrrada, maS

que para êles, serve, como o adágio; �'quen, não telll

cão, Caça com galo!".·
. x xx

E O· deputado aér.eo, c.ontinlJa á.tacando com o

�L pino. CHl.n êsse. v.erl1nico e um.!t !i0\1 bóia, .0'horário ,

do meio dia reQuf;)l' I música '. ' . lnas 0, homem ,gost�
,_

....
"

Abrém-se 'dia 16, às.' 15 rêlhos científicos;:' p'3.ra, a

horas, as propostas da. c(')!l Fáculdade de Farmicis. . e .

,i
corrêl1c,ia pública ::]11e se ·BioquÍmica, da U::1iv""rsida,-
desUna à compra fle míúe- (,10' de Santa Catal'im�,

lrl�! . de const:mcão e
< , i�, 'I' '. !

"

W,

'.

'i' 'ft��
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